
กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564031340

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววนัเพญ็ ยิ งยตุิ
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5640-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 K 3(0-350) อ.สุธาสนีิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววนัเพญ็ ยิJงยุต ิ)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564031340
นางสาววนัเพญ็ ยิ งยตุิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101501

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลทพิย ์ชูสงักจิ
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 A 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกมลทพิย ์ชูสงักจิ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101501
นางสาวกมลทพิย ์ชูสงักจิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101502

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเกศินี องอาจ
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 A 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเกศินี องอาจ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101502
นางสาวเกศินี องอาจ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัทรจ์ริา ทมีานาม
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 A 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจนัทรจ์ริา ทมีานาม )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101503
นางสาวจนัทรจ์ริา ทมีานาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัทรศิ์ร ิฉํ าชื น
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 A 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจนัทรศิ์ริ ฉํ JาชืJน )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101504
นางสาวจนัทรศิ์ริ ฉํ าชื น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101506

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชนมนิ์ภา มีทรพัย์
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 A 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชนมนิ์ภา มทีรพัย ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101506
นางสาวชนมนิ์ภา มีทรพัย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101508

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฏฐมณี พลสทิธิV (ทนุ)
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 A 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฏัฐมณี พลสทิธิv (ทนุ) )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101508
นางสาวณัฏฐมณี พลสทิธิV (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101511

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนงลกัษณ์ ตุม้ทอง
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 A 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนงลกัษณ์ ตุม้ทอง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101511
นางสาวนงลกัษณ์ ตุม้ทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนพรตัน์ จรูมเคลอื
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 A 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนพรตัน ์จรูมเคลอื )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101512
นางสาวนพรตัน์ จรูมเคลอื

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101513

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนพวรรณ นกฉลาด
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 A 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนพวรรณ นกฉลาด )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101513
นางสาวนพวรรณ นกฉลาด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101514

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนรศิรา ศรหีาบณัฑติ
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 A 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนริศรา ศรีหาบณัฑติ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101514
นางสาวนริศรา ศรีหาบณัฑติ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101515

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนุตประวณ์ี โสดาวนั
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 A 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนุตประวณ์ี โสดาวนั )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101515
นางสาวนุตประวณ์ี โสดาวนั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101517

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปภสัรา วเิชียรฉาย
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 A 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปภสัรา วเิชยีรฉาย )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101517
นางสาวปภสัรา วเิชียรฉาย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101518

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปิ นอนงค ์ซุ่นบก
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 A 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปิJนอนงค ์ซุ่นบก )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101518
นางสาวปิ นอนงค ์ซุ่นบก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101519

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพนิดา ปดัไร
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 A 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพนิดา ปดัไร )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101519
นางสาวพนิดา ปดัไร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101525

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรชันีพร ศรวีารนิทร ์
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 A 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรชันีพร ศรีวารินทร ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101525
นางสาวรชันีพร ศรีวารินทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101526

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุง่นภา จนัภกัดี
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 A 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรุ่งนภา จนัภกัด ี)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101526
นางสาวรุ่งนภา จนัภกัดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101527

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววนิดา สุขพล
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 A 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววนิดา สุขพล )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101527
นางสาววนิดา สขุพล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101529

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววราภรณ์ มีจติ
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 A 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววราภรณ์ มจีติ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101529
นางสาววราภรณ์ มีจติ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101530

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววนันิสา ยิ9มนาโพธิV
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 A 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววนันิสา ยิ@มนาโพธิv )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101530
นางสาววนันิสา ยิ9มนาโพธิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101531

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววานิสสา ศรปีาน
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 A 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววานิสสา ศรีปาน )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101531
นางสาววานิสสา ศรีปาน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101535

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรนินัท ์ศรสีุวรรณ
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 A 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิรินนัท ์ศรีสุวรรณ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101535
นางสาวศิรินนัท ์ศรีสวุรรณ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101539

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุทธดิา ศรสีุข
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 A 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุทธิดา ศรีสุข )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101539
นางสาวสทุธิดา ศรีสขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101541

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุพตัรา สงิหะ
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 A 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุพตัรา สงิหะ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101541
นางสาวสพุตัรา สงิหะ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101543

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอนุสรา โครงเซน็ (ทนุ)
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 A 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอนุสรา โครงเซน็ (ทนุ) )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101543
นางสาวอนุสรา โครงเซ็น (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101544

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรุณี พรมศรี
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 A 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรุณี พรมศรี )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101544
นางสาวอรุณี พรมศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101546

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอารยา ศรดีาพนัธ์
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 A 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอารยา ศรีดาพนัธ ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101546
นางสาวอารยา ศรีดาพนัธ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101547

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอไุรรตัน์ ปานพติ
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 A 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอไุรรตัน ์ปานพติ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101547
นางสาวอไุรรตัน์ ปานพติ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101551

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวองัคณา สุขเอี ยม (ทนุ)
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 A 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวองัคณา สุขเอีJยม (ทนุ) )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101551
นางสาวองัคณา สขุเอี ยม (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101553

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฐตินินัท ์มิตรศรี
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 A 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวฐตินินัท ์มติรศรี )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101553
นางสาวฐตินินัท ์มิตรศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101554

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววภิาว ีตน้บญุ
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 A 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววภิาว ีตน้บญุ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101554
นางสาววภิาว ีตน้บญุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101556

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอารยีา คาํพาดี (ทนุ)
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 A 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอารียา คาํพาด ี(ทนุ) )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101556
นางสาวอารียา คาํพาดี (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101558

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวโซเฟีย ฮเีร (ทนุ)
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 A 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวโซเฟีย ฮเีร (ทนุ) )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101558
นางสาวโซเฟีย ฮเีร (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101559

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนพดล เรอืงธรรมรงค์
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 A 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนพดล เรืองธรรมรงค ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101559
นายนพดล เรืองธรรมรงค์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101601

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาญจนา ดําละเอยีด
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 B 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกาญจนา ดาํละเอยีด )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101601
นางสาวกาญจนา ดาํละเอยีด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101603

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัทรจ์ริา ราบบาํเพงิ
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 B 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจนัทรจ์ริา ราบบาํเพงิ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101603
นางสาวจนัทรจ์ริา ราบบาํเพงิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101609

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธญัลกัษณ์ แท่นเหลก็
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 B 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธญัลกัษณ์ แท่นเหลก็ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101609
นางสาวธญัลกัษณ์ แทน่เหลก็

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101610

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนุชจร ีเมืองงาม
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 B 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนุชจรี เมอืงงาม )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101610
นางสาวนุชจรี เมืองงาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101611

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนุศรา ศรชีมภู
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 B 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนุศรา ศรีชมภู )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101611
นางสาวนุศรา ศรีชมภู

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101612

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเบญจกาญจน์ นิจนอ้ย
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 B 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเบญจกาญจน ์นิจนอ้ย )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101612
นางสาวเบญจกาญจน์ นิจนอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101613

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปรยีาภรณ์ เจรญิชีพ
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 B 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปรียาภรณ์ เจริญชพี )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101613
นางสาวปรียาภรณ์ เจริญชีพ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101616

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรพมิล นาควารนิ (ทนุ)
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 B 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพรพมิล นาควาริน (ทนุ) )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101616
นางสาวพรพมิล นาควาริน (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101619

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมธุรส สงิหโ์ต
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 A 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0>6)การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 B 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>6>วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 B 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6�Aสมัมนาภาษาไทย1544901 A 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>>>การวจิยัทางภาษาไทย1544902 B 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6>0ภาษาองักฤษเพืJอการสืJอสาร1550101 F 3(3-0-6) อ.แสงดาว 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมธุรส สงิหโ์ต )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 6

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101619
นางสาวมธุรส สงิหโ์ต

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101620

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมิ งสมร มูลสาร
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 B 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมิJงสมร มลูสาร )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101620
นางสาวมิ งสมร มูลสาร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101622

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววนิชยา เหยี ยวประยูร
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 B 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววนิชยา เหยีJยวประยูร )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101622
นางสาววนิชยา เหยี ยวประยูร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101623

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรงคพ์ร ประพนัธบ์ณัฑติ
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 B 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววรงคพ์ร ประพนัธบ์ณัฑติ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101623
นางสาววรงคพ์ร ประพนัธบ์ณัฑติ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101625

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววศินี ไชยสทิธิV
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 B 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววศินี ไชยสทิธิv )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101625
นางสาววศินี ไชยสทิธิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101626

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววนัเพญ็ คาํพูล
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 B 6(0-360) อ.ศิวาพร
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>6ภาษาศาสตรส์าํหรบัครู1541102 A 3(3-0-6) อ.ศิวาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>>0การพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 B 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>6>วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 B 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววนัเพญ็ คาํพูล )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 6

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101626
นางสาววนัเพญ็ คาํพูล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101629

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศศินิภา แจง้อรุณ
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 B 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศศินิภา แจง้อรุณ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101629
นางสาวศศินิภา แจง้อรุณ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101631

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรนิทรา เทพรกัษ์
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 B 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิรินทรา เทพรกัษ ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101631
นางสาวศิรินทรา เทพรกัษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101632

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรพิร ดําทุ่งหงษ์
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 B 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริพร ดาํทุ่งหงษ ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101632
นางสาวศิริพร ดาํทุง่หงษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101633

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรวิรรณ ขนัประเสรฐิ (ทนุ)
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 B 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริวรรณ ขนัประเสริฐ (ทนุ) )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101633
นางสาวศิริวรรณ ขนัประเสริฐ (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101634

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุกญัญา พลราช
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 B 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุกญัญา พลราช )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101634
นางสาวสกุญัญา พลราช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101638

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเสาวภา ภมิูภาค
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 B 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเสาวภา ภูมภิาค )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101638
นางสาวเสาวภา ภมิูภาค

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101639

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอนุทยั คงจุล (ทนุ)
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 B 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอนุทยั คงจลุ (ทนุ) )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101639
นางสาวอนุทยั คงจุล (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101640

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรจมิา ขุนสุเด็น
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 B 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรจมิา ขนุสุเดน็ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101640
นางสาวอรจมิา ขุนสเุด็น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101642

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอารยา จนัทรโ์ชติ
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 B 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอารยา จนัทรโ์ชต ิ)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101642
นางสาวอารยา จนัทรโ์ชติ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101644

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกฤชฐา ปรชีาสอ่งแสงลาภ(ทนุ)
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0).6�) 0>>0การพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 B 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกฤชฐา ปรีชาส่องแสงลาภ(ทนุ) )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101644
นายกฤชฐา ปรีชาสอ่งแสงลาภ(ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101646

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพรีพงษ ์ทองกล ั  น
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 B 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพรีพงษ ์ทองกล ั Jน )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101646
นายพรีพงษ ์ทองกล ั  น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101647

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวทันพร บญุเดช
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 B 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวทันพร บญุเดช )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101647
นายวทันพร บญุเดช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101648

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุทธพิงษ ์มูลอาษา (ทนุ)
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 B 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุทธิพงษ ์มลูอาษา (ทนุ) )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101648
นายสทุธิพงษ ์มูลอาษา (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101650

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชุตกิาญจน์ แกว้อยู่
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 B 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชตุกิาญจน ์แกว้อยู่ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101650
นางสาวชตุกิาญจน์ แกว้อยู่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101651

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกชกร พกุเมือง
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 B 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกชกร พกุเมอืง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101651
นางสาวกชกร พกุเมือง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101653

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปทัมา อาจแสน
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 B 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปทัมา อาจแสน )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101653
นางสาวปทัมา อาจแสน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101654

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปทัมา กลิ นงาม
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 B 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปทัมา กลิJนงาม )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101654
นางสาวปทัมา กลิ นงาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101657

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธญัรส ปั9นลาย
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 B 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธญัรส ปั@นลาย )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101657
นางสาวธญัรส ปั9นลาย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101658

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอสัมาอ ์คงจุน (ทนุ)
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 B 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอสัมาอ ์คงจนุ (ทนุ) )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101658
นางสาวอสัมาอ ์คงจุน (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564101659

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจกัรกฤษณ์ ศภุสุข
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5641-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 B 6(0-360) อ.ศิวาพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจกัรกฤษณ์ ศุภสุข )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564101659
นายจกัรกฤษณ์ ศภุสขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกติตยิา ผุดผ่อง
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 C 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกติตยิา ผุดผ่อง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สริตา บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102504
นางสาวกติตยิา ผุดผ่อง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102506

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัทนา วงษจ์นี
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 C 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจนัทนา วงษจ์นี )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สริตา บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102506
นางสาวจนัทนา วงษจ์นี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102507

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจริาพร เถาเครอืมาส (ทนุ)
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 C 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจริาพร เถาเครือมาส (ทนุ) )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สริตา บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102507
นางสาวจริาพร เถาเครือมาส (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102509

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชนาธปิ จอ๋งาม
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 C 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชนาธิป จอ๋งาม )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สริตา บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102509
นางสาวชนาธิป จอ๋งาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102511

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฐตินินัท ์ป้านศรี
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 C 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวฐตินินัท ์ป้านศรี )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สริตา บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102511
นางสาวฐตินินัท ์ป้านศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัชชา ม่วงอมิุงค์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 C 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณชัชา มว่งอมุงิค ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สริตา บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102512
นางสาวณัชชา ม่วงอมิุงค ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102513

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนภรณ์ หอมกลิ นเนียม
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 C 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธนภรณ์ หอมกลิJนเนียม )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สริตา บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102513
นางสาวธนภรณ์ หอมกลิ นเนียม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102515

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิพาภรณ์ ใหญ่กวา่วงศ ์(ทนุ)
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 C 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนิพาภรณ์ ใหญ่กวา่วงศ ์(ทนุ) )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สริตา บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102515
นางสาวนิพาภรณ์ ใหญ่กวา่วงศ ์(ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102516

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวบษุบา ยิ9มแยม้ศรี
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 C 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวบษุบา ยิ@มแยม้ศรี )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สริตา บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102516
นางสาวบษุบา ยิ9มแยม้ศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102517

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปารมี เลี9ยวสกลุเลศิ
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 C 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปารม ีเลี@ยวสกลุเลศิ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สริตา บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102517
นางสาวปารมี เลี9ยวสกลุเลศิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102526

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววลยัลกัษณ์ ชื นบาน
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 C 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววลยัลกัษณ์ ชืJนบาน )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สริตา บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102526
นางสาววลยัลกัษณ์ ชื นบาน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102528

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศศิ อาจไธสง
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 C 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศศิ อาจไธสง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สริตา บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102528
นางสาวศศิ อาจไธสง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102529

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรลิกัษณ์ สกลุไทย
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 C 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริลกัษณ์ สกลุไทย )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สริตา บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102529
นางสาวศิริลกัษณ์ สกลุไทย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102530

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสมาพร หนูแกว้
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 C 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสมาพร หนูแกว้ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สริตา บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102530
นางสาวสมาพร หนูแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102532

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุดาไพลนิ อนิพรมมี
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 C 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุดาไพลนิ อนิพรมม ี)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สริตา บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102532
นางสาวสดุาไพลนิ อนิพรมมี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102535

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุวนนัท ์ชุ่มสวสัดิV
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 C 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุวนนัท ์ชุ่มสวสัดิv )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สริตา บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102535
นางสาวสวุนนัท ์ชุ่มสวสัดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102537

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอจัฉราพร ทบัพกุ
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 C 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอจัฉราพร ทบัพกุ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สริตา บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102537
นางสาวอจัฉราพร ทบัพกุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102539

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกนัตวชิญ ์ยงับญุช่วย
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 C 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกนัตวชิญ ์ยงับญุช่วย )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สริตา บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102539
นายกนัตวชิญ ์ยงับญุช่วย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102540

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายรตันพล โพธิVไทร
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 C 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายรตันพล โพธิvไทร )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สริตา บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102540
นายรตันพล โพธิVไทร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102541

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสริวชิญ ์อนนัตโรจน์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 C 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสริวชิญ ์อนนัตโรจน ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สริตา บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102541
นายสริวชิญ ์อนนัตโรจน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102542

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววราล ีม่วงสด
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 C 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววราล ีมว่งสด )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สริตา บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102542
นางสาววราล ีม่วงสด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102543

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฏฐว์ดี คุณแสง
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 C 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฏัฐว์ด ีคุณแสง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สริตา บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102543
นางสาวณัฏฐว์ดี คณุแสง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102544

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรดา แจม่ศรี
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 C 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิรดา แจ่มศรี )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สริตา บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102544
นางสาวศิรดา แจม่ศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102545

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิภาพร เกดิมะณี
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 C 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนิภาพร เกดิมะณี )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สริตา บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102545
นางสาวนิภาพร เกดิมะณี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102546

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลทพิย ์พึ งพงษ์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 C 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกมลทพิย ์พึJงพงษ ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สริตา บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102546
นางสาวกมลทพิย ์พึ งพงษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102547

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววลรีตัน์ เลา้โสภาภริมย์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 C 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววลรีตัน ์เลา้โสภาภริมย ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สริตา บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102547
นางสาววลรีตัน์ เลา้โสภาภริมย์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102548

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวไพรนิ ท ั  งทอง
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 C 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวไพริน ท ั Jงทอง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สริตา บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102548
นางสาวไพริน ท ั  งทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102549

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภทัรวดี ธูปกลาง
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 C 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภทัรวด ีธูปกลาง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สริตา บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102549
นางสาวภทัรวดี ธูปกลาง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102601

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลทพิย ์ถาวรวฒัน์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 D 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกมลทพิย ์ถาวรวฒัน ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันพรรณ ไพศาลนนัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102601
นางสาวกมลทพิย ์ถาวรวฒัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102602

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกรรณิกา พลสลีา
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 D 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกรรณิกา พลสลีา )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันพรรณ ไพศาลนนัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102602
นางสาวกรรณิกา พลสลีา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102605

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวขวญัฤดี รวดเรว็
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 D 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวขวญัฤด ีรวดเร็ว )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันพรรณ ไพศาลนนัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102605
นางสาวขวญัฤดี รวดเร็ว

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102606

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจารานา ทองชํานาน
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 D 6(0-360) อ.ตรีนุช
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�Aภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 Q 3(3-0-6) อ.พศิาล C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจารานา ทองชาํนาน )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันพรรณ ไพศาลนนัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 3

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102606
นางสาวจารานา ทองชํานาน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102607

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจริาภรณ์ พุม่สวสัดิV
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 D 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจริาภรณ์ พุ่มสวสัดิv )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันพรรณ ไพศาลนนัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102607
นางสาวจริาภรณ์ พุม่สวสัดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102608

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑามาศ ไทยเดิม
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 D 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุามาศ ไทยเดมิ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันพรรณ ไพศาลนนัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102608
นางสาวจุฑามาศ ไทยเดิม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102609

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชนานนัทน์ สาครสทิธศิกัดิV
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 D 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชนานนัทน ์สาครสทิธิศกัดิv )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันพรรณ ไพศาลนนัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102609
นางสาวชนานนัทน์ สาครสทิธิศกัดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102613

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธญัญาภรณ์ หอมฟุ้ ง
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) LC303รอ้ยแกว้ภาษาองักฤษ1553504 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐัสุดา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) LC301หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธญัญาภรณ์ หอมฟุ้ ง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันพรรณ ไพศาลนนัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4
 0

*
*

 4 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102613
นางสาวธญัญาภรณ์ หอมฟุ้ ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102615

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเนตยิา เกสรา
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 D 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเนตยิา เกสรา )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันพรรณ ไพศาลนนัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102615
นางสาวเนตยิา เกสรา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102616

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวประทมุมา ฉิมฉลอง
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 D 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวประทมุมา ฉิมฉลอง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันพรรณ ไพศาลนนัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102616
นางสาวประทมุมา ฉิมฉลอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102617

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปารฉิตัร คาํทพิย์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 D 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปาริฉตัร คาํทพิย ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันพรรณ ไพศาลนนัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102617
นางสาวปาริฉตัร คาํทพิย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102620

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพมิพส์ุดา กุย้วงตาล
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) )6�>ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ )1551102 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.สริตา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพมิพสุ์ดา กุย้วงตาล )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันพรรณ ไพศาลนนัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102620
นางสาวพมิพส์ดุา กุย้วงตาล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102625

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรรณวศิา สงวนสนิ
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 D 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววรรณวศิา สงวนสนิ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันพรรณ ไพศาลนนัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102625
นางสาววรรณวศิา สงวนสนิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102626

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววชัร ีจนัทรเ์ทศ
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 D 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววชัรี จนัทรเ์ทศ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันพรรณ ไพศาลนนัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102626
นางสาววชัรี จนัทรเ์ทศ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102628

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศินีนาถ ดวงลอ้มจนัทร ์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 D 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศินีนาถ ดวงลอ้มจนัทร ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันพรรณ ไพศาลนนัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102628
นางสาวศินีนาถ ดวงลอ้มจนัทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102629

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรวิรรณ ทสันา
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 D 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริวรรณ ทสันา )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันพรรณ ไพศาลนนัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102629
นางสาวศิริวรรณ ทสันา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102630

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสรติรา สนไธสง
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 D 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสริตรา สนไธสง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันพรรณ ไพศาลนนัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102630
นางสาวสริตรา สนไธสง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102631

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุกญัญา เพชรมนีุ
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 D 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุกญัญา เพชรมนีุ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันพรรณ ไพศาลนนัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102631
นางสาวสกุญัญา เพชรมนีุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102633

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุนิสา ทะวลิา
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 D 6(0-360) อ.ตรีนุช
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�Aภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 Q 3(3-0-6) อ.พศิาล C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC303รอ้ยแกว้ภาษาองักฤษ1553504 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐัสุดา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุนิสา ทะวลิา )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันพรรณ ไพศาลนนัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 3

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102633
นางสาวสนิุสา ทะวลิา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102639

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกติพิงศ ์ตาลวนันา
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 D 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกติพิงศ ์ตาลวนันา )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันพรรณ ไพศาลนนัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102639
นายกติพิงศ ์ตาลวนันา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102640

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวริวชัร งามวจิติรนนัท์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 D 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวริวชัร งามวจิติรนนัท ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันพรรณ ไพศาลนนัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102640
นายวริวชัร งามวจิติรนนัท์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102641

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสริวชิญ ์คุณละ
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 D 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสริวชิญ ์คุณละ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันพรรณ ไพศาลนนัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102641
นายสริวชิญ ์คณุละ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102642

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอารรีตัน์ จนัทรจติร
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 D 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอารีรตัน ์จนัทรจติร )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันพรรณ ไพศาลนนัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102642
นางสาวอารีรตัน์ จนัทรจติร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102643

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววราภรณ์ แหลมทอง
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 D 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววราภรณ์ แหลมทอง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันพรรณ ไพศาลนนัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102643
นางสาววราภรณ์ แหลมทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102644

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกติตยิา สทิธพิสิยั
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 D 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกติตยิา สทิธิพสิยั )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันพรรณ ไพศาลนนัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102644
นางสาวกติตยิา สทิธิพสิยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102645

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวประภสัสร ธูปอน้
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 D 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวประภสัสร ธูปอน้ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันพรรณ ไพศาลนนัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102645
นางสาวประภสัสร ธูปอน้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102646

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปิยะวรรณ จนัทรน์พรตัน์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 D 6(0-360) อ.ตรีนุช
พ. (�E.6�-00.6�) LC303รอ้ยแกว้ภาษาองักฤษ1553504 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐัสุดา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) LC301หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปิยะวรรณ จนัทรน์พรตัน ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันพรรณ ไพศาลนนัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 0

*
*

10 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102646
นางสาวปิยะวรรณ จนัทรน์พรตัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102648

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปิยะวรรณ รุง่อยู่ทอง
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 D 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันพรรณ ไพศาลนนัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102648
นางสาวปิยะวรรณ รุ่งอยูท่อง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102649

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภสัราวดี ศรเีอี ยม
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 D 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภสัราวด ีศรีเอีJยม )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันพรรณ ไพศาลนนัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102649
นางสาวภสัราวดี ศรีเอี ยม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102650

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภริลิกัษณ์ เพชรหาญ
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 D 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภริิลกัษณ์ เพชรหาญ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันพรรณ ไพศาลนนัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102650
นางสาวภริิลกัษณ์ เพชรหาญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102651

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวบณุฑรสิา ผยองศกัดิV
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 D 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวบณุฑริสา ผยองศกัดิv )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันพรรณ ไพศาลนนัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102651
นางสาวบณุฑริสา ผยองศกัดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102701

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกรกนก เอี ยมสาํอาง
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 E 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกรกนก เอีJยมสาํอาง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศุภมาส เกตเุต็ม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102701
นางสาวกรกนก เอี ยมสาํอาง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102703

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกานตส์ุชา นวมสุข
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 E 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกานตสุ์ชา นวมสุข )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศุภมาส เกตเุต็ม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102703
นางสาวกานตส์ชุา นวมสขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102707

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจริาภรณ์ หนูสมัฤทธิV
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 E 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจริาภรณ์ หนูสมัฤทธิv )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศุภมาส เกตเุต็ม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102707
นางสาวจริาภรณ์ หนูสมัฤทธิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102708

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฬารตัน์ วนัคาํกูด
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 E 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจฬุารตัน ์วนัคาํกูด )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศุภมาส เกตเุต็ม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102708
นางสาวจุฬารตัน์ วนัคาํกูด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102709

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชลธชิา คุม้ครอง
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 E 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชลธิชา คุม้ครอง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศุภมาส เกตเุต็ม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102709
นางสาวชลธิชา คุม้ครอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102711

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัชชา พมิพส์วา่ง
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 E 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณชัชา พมิพส์วา่ง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศุภมาส เกตเุต็ม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102711
นางสาวณัชชา พมิพส์วา่ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102712

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณิชารยี ์หนูแกว้
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 E 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณิชารีย ์หนูแกว้ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศุภมาส เกตเุต็ม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102712
นางสาวณิชารีย ์หนูแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102718

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปณุณดา ศรทีะวงค์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 E 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปณุณดา ศรีทะวงค ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศุภมาส เกตเุต็ม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102718
นางสาวปณุณดา ศรีทะวงค์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102719

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพมิลวรรณ หอมฟุ้ ง
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 E 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพมิลวรรณ หอมฟุ้ ง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศุภมาส เกตเุต็ม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102719
นางสาวพมิลวรรณ หอมฟุ้ ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102721

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวแพรวพรรณ เอมเจรญิ
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 E 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวแพรวพรรณ เอมเจริญ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศุภมาส เกตเุต็ม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102721
นางสาวแพรวพรรณ เอมเจริญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102724

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรางคณา รุง่หลุม่
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 E 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววรางคณา รุ่งหลุม่ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศุภมาส เกตเุต็ม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102724
นางสาววรางคณา รุ่งหลุม่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102725

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววารนิทรา แกน่จนัทร ์(ทนุ)
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 E 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววารินทรา แก่นจนัทร ์(ทนุ) )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศุภมาส เกตเุต็ม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102725
นางสาววารินทรา แกน่จนัทร ์(ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102726

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววริชัฎา เตชะวทิย์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 E 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววริชัฎา เตชะวทิย ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศุภมาส เกตเุต็ม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102726
นางสาววริชัฎา เตชะวทิย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102727

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรพิร พนัศิริ
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 E 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริพร พนัศิริ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศุภมาส เกตเุต็ม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102727
นางสาวศิริพร พนัศิริ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102728

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรวิรรณ บญุสง่
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0>�Aภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 Q 3(3-0-6) อ.พศิาล C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC401การฟงัและพูด )1551202 A 3(3-0-6) MISSEmily Renee ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC401การเขยีนอนุเฉท1551304 B 3(3-0-6) MISSEmily Renee E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริวรรณ บญุส่ง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศุภมาส เกตเุต็ม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 9

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102728
นางสาวศิริวรรณ บญุสง่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102731

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุนิตา กามา
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 E 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุนิตา กามา )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศุภมาส เกตเุต็ม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102731
นางสาวสนิุตา กามา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102733

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุภาวดี บญุเลศิ(ทนุ)
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 E 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุภาวด ีบญุเลศิ(ทนุ) )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศุภมาส เกตเุต็ม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102733
นางสาวสภุาวดี บญุเลศิ(ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102735

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวองัคณา ทบัลอ้ม
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 E 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวองัคณา ทบัลอ้ม )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศุภมาส เกตเุต็ม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102735
นางสาวองัคณา ทบัลอ้ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102736

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอารญีา โพธิVไทรย์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 E 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอารีญา โพธิvไทรย ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศุภมาส เกตเุต็ม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102736
นางสาวอารีญา โพธิVไทรย์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102737

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกอปรบญุ สพีะนามนอ้ย
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 E 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกอปรบญุ สพีะนามนอ้ย )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศุภมาส เกตเุต็ม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102737
นายกอปรบญุ สพีะนามนอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102740

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเอกสทิธิV คลา้ยจนัทร ์(ทนุ)
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 E 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเอกสทิธิv คลา้ยจนัทร ์(ทนุ) )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศุภมาส เกตเุต็ม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102740
นายเอกสทิธิV คลา้ยจนัทร ์(ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102742

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐณิชา พุม่งาม
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 E 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัณิชา พุ่มงาม )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศุภมาส เกตเุต็ม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102742
นางสาวณัฐณิชา พุม่งาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102743

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนนัทภิา ทองคาํ
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 E 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนนัทภิา ทองคาํ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศุภมาส เกตเุต็ม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102743
นางสาวนนัทภิา ทองคาํ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564102747

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณิชาพฒัน์ ธนอทิธพิทัธ ์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5641-02/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 E 6(0-360) อ.ตรีนุช

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณิชาพฒัน ์ธนอทิธิพทัธ ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศุภมาส เกตเุต็ม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564102747
นางสาวณิชาพฒัน์ ธนอทิธิพทัธ ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564106502

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑาทพิย ์ถาออ่นสี
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 T 6(0-360) อ.จติสุภวฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุาทพิย ์ถาอ่อนส ี)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จติสุภวฒัน ์สาํราญรตัน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564106502
นางสาวจุฑาทพิย ์ถาออ่นสี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564106503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑามาศ เตี ยวสวสัดิV
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 T 6(0-360) อ.จติสุภวฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุามาศ เตีJยวสวสัดิv )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จติสุภวฒัน ์สาํราญรตัน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564106503
นางสาวจุฑามาศ เตี ยวสวสัดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564106504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุไรรตัน์ สายทอง
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) SU-407ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 A 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจไุรรตัน ์สายทอง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จติสุภวฒัน ์สาํราญรตัน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564106504
นางสาวจุไรรตัน์ สายทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564106508

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณฐา เรอืงทพิย์
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 T 6(0-360) อ.จติสุภวฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐา เรืองทพิย ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จติสุภวฒัน ์สาํราญรตัน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564106508
นางสาวณฐา เรืองทพิย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564106512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนฐัวรรณ พลเสน
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 T 6(0-360) อ.จติสุภวฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนฐัวรรณ พลเสน )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จติสุภวฒัน ์สาํราญรตัน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564106512
นางสาวนฐัวรรณ พลเสน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564106513

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนนัทยิา อนิทรจ์นัทร ์
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 T 6(0-360) อ.จติสุภวฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนนัทยิา อนิทรจ์นัทร ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จติสุภวฒัน ์สาํราญรตัน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564106513
นางสาวนนัทยิา อนิทรจ์นัทร ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564106514

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรทพิย ์บวังาม
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 T 6(0-360) อ.จติสุภวฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพรทพิย ์บวังาม )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จติสุภวฒัน ์สาํราญรตัน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564106514
นางสาวพรทพิย ์บวังาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564106515

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรทพิย ์สุนทร
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 T 6(0-360) อ.จติสุภวฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพรทพิย ์สุนทร )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จติสุภวฒัน ์สาํราญรตัน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564106515
นางสาวพรทพิย ์สนุทร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564106516

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภทัรวดี กลิ นหอม
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 T 6(0-360) อ.จติสุภวฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภทัรวด ีกลิJนหอม )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จติสุภวฒัน ์สาํราญรตัน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564106516
นางสาวภทัรวดี กลิ นหอม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564106518

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภานุมาส พนัพลบั
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 T 6(0-360) อ.จติสุภวฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภานุมาส พนัพลบั )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จติสุภวฒัน ์สาํราญรตัน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564106518
นางสาวภานุมาส พนัพลบั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564106519

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมยรุา ออ่นศรี
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 T 6(0-360) อ.จติสุภวฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมยุรา อ่อนศรี )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จติสุภวฒัน ์สาํราญรตัน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564106519
นางสาวมยรุา ออ่นศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564106521

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววชิุดา โพธิVทอง
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 T 6(0-360) อ.จติสุภวฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววชิดุา โพธิvทอง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จติสุภวฒัน ์สาํราญรตัน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564106521
นางสาววชิดุา โพธิVทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564106523

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศศิกานต ์ครีบีตุร
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 T 6(0-360) อ.จติสุภวฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศศิกานต ์ครีีบตุร )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จติสุภวฒัน ์สาํราญรตัน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564106523
นางสาวศศิกานต ์ครีีบตุร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564106524

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุทธชิา วงษข์าว
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 T 6(0-360) อ.จติสุภวฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุทธิชา วงษข์าว )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จติสุภวฒัน ์สาํราญรตัน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564106524
นางสาวสทุธิชา วงษข์าว

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564106525

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุพตัรา ชวงศว์ฒันา
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 T 6(0-360) อ.จติสุภวฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุพตัรา ชวงศว์ฒันา )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จติสุภวฒัน ์สาํราญรตัน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564106525
นางสาวสพุตัรา ชวงศว์ฒันา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564106526

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุพตัรา ลาํภู
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 T 6(0-360) อ.จติสุภวฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุพตัรา ลาํภู )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จติสุภวฒัน ์สาํราญรตัน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564106526
นางสาวสพุตัรา ลาํภู

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564106528

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอภศัรา รอดอาวธุ
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 T 6(0-360) อ.จติสุภวฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอภศัรา รอดอาวุธ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จติสุภวฒัน ์สาํราญรตัน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564106528
นางสาวอภศัรา รอดอาวธุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564106529

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอชันิญา มนัคลาบ (ทนุ)
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 T 6(0-360) อ.จติสุภวฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอชันิญา มนัคลาบ (ทนุ) )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จติสุภวฒัน ์สาํราญรตัน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564106529
นางสาวอชันิญา มนัคลาบ (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564106530

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอาฑติยิา วรีนนท์
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 T 6(0-360) อ.จติสุภวฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอาฑติยิา วรีนนท ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จติสุภวฒัน ์สาํราญรตัน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564106530
นางสาวอาฑติยิา วรีนนท์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564106532

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพรีพฒัน์ แจม่จนัทร ์
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 T 6(0-360) อ.จติสุภวฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพรีพฒัน ์แจ่มจนัทร ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จติสุภวฒัน ์สาํราญรตัน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564106532
นายพรีพฒัน์ แจม่จนัทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564106534

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสรวชิญ ์แสนสุด
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 T 6(0-360) อ.จติสุภวฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสรวชิญ ์แสนสุด )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จติสุภวฒัน ์สาํราญรตัน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564106534
นายสรวชิญ ์แสนสดุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564106535

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุรวฒุ ิทองมาก
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 T 6(0-360) อ.จติสุภวฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุรวุฒ ิทองมาก )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จติสุภวฒัน ์สาํราญรตัน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564106535
นายสรุวฒุิ ทองมาก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564106537

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพศัราพร หงษห์ริญั
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 T 6(0-360) อ.จติสุภวฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพศัราพร หงษห์ริญั )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จติสุภวฒัน ์สาํราญรตัน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564106537
นางสาวพศัราพร หงษห์ริญั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564106541

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายรชัพล มาบงั
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 T 6(0-360) อ.จติสุภวฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายรชัพล มาบงั )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จติสุภวฒัน ์สาํราญรตัน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564106541
นายรชัพล มาบงั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564106542

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนฤมล พวงบบุผา
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 T 6(0-360) อ.จติสุภวฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนฤมล พวงบบุผา )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จติสุภวฒัน ์สาํราญรตัน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564106542
นางสาวนฤมล พวงบบุผา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564107502

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชมพูนุช กลดัเข็มทอง
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-07/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-�.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 U 6(0-360) อ.จกัริน

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชมพูนุช กลดัเขม็ทอง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กมลาลกัษณ์ นวมสาํล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564107502
นางสาวชมพูนุช กลดัเข็มทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564107504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปญัจรตัน์ ใจดี
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-07/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-�.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 U 6(0-360) อ.จกัริน

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปญัจรตัน ์ใจด ี)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กมลาลกัษณ์ นวมสาํล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564107504
นางสาวปญัจรตัน์ ใจดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564107506

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจกัรพนัธ ์สุวรรณเกดิ
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-07/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-�.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 U 6(0-360) อ.จกัริน

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจกัรพนัธ ์สุวรรณเกดิ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กมลาลกัษณ์ นวมสาํล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564107506
นายจกัรพนัธ ์สวุรรณเกดิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564107507

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนิตพล ชยัภทัรอมร
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-07/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-�.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 U 6(0-360) อ.จกัริน

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนิตพล ชยัภทัรอมร )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กมลาลกัษณ์ นวมสาํล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564107507
นายธนิตพล ชยัภทัรอมร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564107509

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรีสทิธิV จ ั  นเพช็ร ์
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-07/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-�.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 U 6(0-360) อ.จกัริน

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวรีสทิธิv จ ั Jนเพช็ร ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กมลาลกัษณ์ นวมสาํล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564107509
นายวรีสทิธิV จ ั  นเพช็ร ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564107512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธรีวฒัน์ สนิอคัรพฒัน์
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-07/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-�.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 U 6(0-360) อ.จกัริน

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธีรวฒัน ์สนิอคัรพฒัน ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กมลาลกัษณ์ นวมสาํล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564107512
นายธีรวฒัน์ สนิอคัรพฒัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564107513

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสถาพร หวนนิช
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-07/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-�.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 U 6(0-360) อ.จกัริน

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสถาพร หวนนิช )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กมลาลกัษณ์ นวมสาํล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564107513
นายสถาพร หวนนิช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564107515

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรลิกัษณ์ พมิพเ์พี9ยน
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-07/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-�.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 U 6(0-360) อ.จกัริน

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริลกัษณ์ พมิพเ์พี@ยน )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กมลาลกัษณ์ นวมสาํล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564107515
นางสาวศิริลกัษณ์ พมิพเ์พี9ยน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564107516

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวโชตริส โฉมงาม
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-07/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-�.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 U 6(0-360) อ.จกัริน

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวโชตริส โฉมงาม )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กมลาลกัษณ์ นวมสาํล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564107516
นางสาวโชตริส โฉมงาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564108501

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมะลวิลัย ์แสนณรงค์
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-08/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 V 6(0-360) อ.สมบตัิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมะลวิลัย ์แสนณรงค ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สาโรช เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564108501
นางสาวมะลวิลัย ์แสนณรงค์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564108502

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมลัลกิา วริชั
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-08/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 V 6(0-360) อ.สมบตัิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมลัลกิา วริชั )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สาโรช เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564108502
นางสาวมลัลกิา วริชั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564108503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายการุณย ์ยงัละออ
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-08/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 V 6(0-360) อ.สมบตัิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายการุณย ์ยงัละออ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สาโรช เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564108503
นายการุณย ์ยงัละออ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564108504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกติต ิพลชยั
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-08/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 V 6(0-360) อ.สมบตัิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกติต ิพลชยั )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สาโรช เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564108504
นายกติต ิพลชยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564108505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเกยีรตศิกัดิV ทบัเเกว้
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-08/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 V 6(0-360) อ.สมบตัิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเกยีรตศิกัดิv ทบัเเกว้ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สาโรช เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564108505
นายเกยีรตศิกัดิV ทบัเเกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564108506

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจริวฒัน์ พยพัพฤกษ์
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-08/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 V 6(0-360) อ.สมบตัิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจริวฒัน ์พยพัพฤกษ ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สาโรช เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564108506
นายจริวฒัน์ พยพัพฤกษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564108508

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายโชคชยั ช่วยชูกลิ น
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-08/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 V 6(0-360) อ.สมบตัิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายโชคชยั ช่วยชูกลิJน )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สาโรช เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564108508
นายโชคชยั ช่วยชูกลิ น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564108509

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธม แกว้คง (ทนุ)
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-08/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 V 6(0-360) อ.สมบตัิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธม แกว้คง (ทนุ) )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สาโรช เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564108509
นายธม แกว้คง (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564108510

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธรีศกัดิV มหาวตัร ์
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-08/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 V 6(0-360) อ.สมบตัิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธีรศกัดิv มหาวตัร ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สาโรช เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564108510
นายธีรศกัดิV มหาวตัร ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564108511

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนคร เที ยงตรง
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-08/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 V 6(0-360) อ.สมบตัิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนคร เทีJยงตรง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สาโรช เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564108511
นายนคร เที ยงตรง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564108513

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายปทัมนนท ์พยมพฤกษ์
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-08/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 V 6(0-360) อ.สมบตัิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายปทัมนนท ์พยมพฤกษ ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สาโรช เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564108513
นายปทัมนนท ์พยมพฤกษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564108515

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายภาคภมิู สมใจ
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-08/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 V 6(0-360) อ.สมบตัิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายภาคภูม ิสมใจ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สาโรช เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564108515
นายภาคภมิู สมใจ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564108522

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุปรชีา พรหมาธวิฒัน์
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-08/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 V 6(0-360) อ.สมบตัิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุปรีชา พรหมาธิวฒัน ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สาโรช เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564108522
นายสปุรีชา พรหมาธิวฒัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564108529

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรญัญา พูนสาลี
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-08/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 V 6(0-360) อ.สมบตัิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรญัญา พูนสาล ี)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สาโรช เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564108529
นางสาวอรญัญา พูนสาลี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564108530

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจริายสุ อุน่เทศ
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-08/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 V 6(0-360) อ.สมบตัิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจริายุส อุ่นเทศ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สาโรช เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564108530
นายจริายสุ อุน่เทศ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564108531

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายภทัรพล ผาดศรี
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-08/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 V 6(0-360) อ.สมบตัิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายภทัรพล ผาดศรี )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สาโรช เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564108531
นายภทัรพล ผาดศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564108532

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายบญุญกฤษฎิV จนัทรศิ์ริ
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-08/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 V 6(0-360) อ.สมบตัิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายบญุญกฤษฎิv จนัทรศิ์ริ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สาโรช เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564108532
นายบญุญกฤษฎิV จนัทรศิ์ริ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110501

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนิษฐา เจยีมใจ
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 F 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกนิษฐา เจยีมใจ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110501
นางสาวกนิษฐา เจยีมใจ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110502

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนัยารตัน์ แตงเกตุ
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 F 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกนัยารตัน ์แตงเกต ุ)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110502
นางสาวกนัยารตัน์ แตงเกตุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเกตกุนก สุขสบาย
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 F 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเกตกุนก สุขสบาย )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110503
นางสาวเกตกุนก สขุสบาย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจรรยพร เพญ็สวสัดิV (ทนุ)
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 F 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจรรยพร เพญ็สวสัดิv (ทนุ) )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110504
นางสาวจรรยพร เพญ็สวสัดิV (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัทรจ์ริา พวงส ั9น
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 F 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจนัทรจ์ริา พวงส ั@น )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110505
นางสาวจนัทรจ์ริา พวงส ั9น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110506

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเจนจริา กา้นสี
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 F 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเจนจริา กา้นส ี)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110506
นางสาวเจนจริา กา้นสี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110509

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐพร จนัทรชู์กลิ น
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 F 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัพร จนัทรชู์กลิJน )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110509
นางสาวณัฐพร จนัทรชู์กลิ น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110510

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทพิวรรณ บวับญุมา
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 F 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวทพิวรรณ บวับญุมา )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110510
นางสาวทพิวรรณ บวับญุมา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110515

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปณิตา วจิติรโสภา
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 F 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปณิตา วจิติรโสภา )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110515
นางสาวปณิตา วจิติรโสภา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110517

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปวณ์ีธดิา อรุะทยั
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 F 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปวณ์ีธิดา อรุะทยั )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110517
นางสาวปวณ์ีธิดา อรุะทยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110518

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพมิชนก เลา่ซี9
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 F 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพมิชนก เลา่ซี@ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110518
นางสาวพมิชนก เลา่ซี9

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110523

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรกัษร์ะว ีลาภมาก
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 F 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรกัษร์ะว ีลาภมาก )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110523
นางสาวรกัษร์ะว ีลาภมาก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110524

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรชันีกร แกว้กูล
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 F 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรชันีกร แกว้กูล )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110524
นางสาวรชันีกร แกว้กูล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110527

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรรณฉว ีคาํกอง
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 F 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววรรณฉว ีคาํกอง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110527
นางสาววรรณฉว ีคาํกอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110528

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรรณพร ทองอรา่ม
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 F 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววรรณพร ทองอร่าม )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110528
นางสาววรรณพร ทองอร่าม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110530

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววนัวสิาข ์แป้งออ่น
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 F 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววนัวสิาข ์แป้งอ่อน )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110530
นางสาววนัวสิาข ์แป้งออ่น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110532

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรริตัน์ ทศันา
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 F 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริรตัน ์ทศันา )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110532
นางสาวศิริรตัน์ ทศันา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110534

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุณิสา เกดิผล
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 F 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุณิสา เกดิผล )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110534
นางสาวสณิุสา เกดิผล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110535

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุทธารณีิ ขมแกว้
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 F 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุทธาริณี ขมแกว้ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110535
นางสาวสทุธาริณี ขมแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110536

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุนิสา สงิหโ์ตแกว้
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 F 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุนิสา สงิหโ์ตแกว้ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110536
นางสาวสนิุสา สงิหโ์ตแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110539

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอมรประภา บตุรสุรยิ ์
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 F 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอมรประภา บตุรสุริย ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110539
นางสาวอมรประภา บตุรสรุิย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110544

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกฤตธ ีโอบออ้ม
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 F 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกฤตธี โอบออ้ม )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110544
นายกฤตธี โอบออ้ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110545

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเจนไพร จนัทรอ์ปุถมัภ ์
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 F 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเจนไพร จนัทรอ์ปุถมัภ ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110545
นายเจนไพร จนัทรอ์ปุถมัภ ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110546

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนากร ทองศิริ
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 F 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนากร ทองศิริ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110546
นายธนากร ทองศิริ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110549

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศิรชิยั บญุเพง็
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 F 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศิริชยั บญุเพง็ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110549
นายศิริชยั บญุเพง็

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110553

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปญุยวรี ์บวัจนัทร ์
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 F 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปญุยวรี ์บวัจนัทร ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110553
นางสาวปญุยวรี ์บวัจนัทร ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110555

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกญัญา เมฆหมอก
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 5 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 5 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6A0สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 A 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 5 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกญัญา เมฆหมอก )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 6

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110555
นางสาวกญัญา เมฆหมอก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110601

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกรรนิการ ์หมูแฮม
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 G 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกรรนิการ ์หมแูฮม )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จฬุาพร ศรีรงัสรรค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110601
นางสาวกรรนิการ ์หมูแฮม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110602

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกติตญิา สงกระสนัต์
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 G 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกติตญิา สงกระสนัต ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จฬุาพร ศรีรงัสรรค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110602
นางสาวกติตญิา สงกระสนัต์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110605

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนิตนา กาํมะหยี 
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 G 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจนิตนา กาํมะหยีJ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จฬุาพร ศรีรงัสรรค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110605
นางสาวจนิตนา กาํมะหยี 

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110606

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชลติา เปลี ยนทบั (ทนุ)
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 G 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชลติา เปลีJยนทบั (ทนุ) )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จฬุาพร ศรีรงัสรรค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110606
นางสาวชลติา เปลี ยนทบั (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110611

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธดิารตัน์ ชวนะ
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 G 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธิดารตัน ์ชวนะ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จฬุาพร ศรีรงัสรรค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110611
นางสาวธิดารตัน์ ชวนะ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110614

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวบษุยมาศ พว่งทองเหลอืง
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 G 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวบษุยมาศ พ่วงทองเหลอืง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จฬุาพร ศรีรงัสรรค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110614
นางสาวบษุยมาศ พว่งทองเหลอืง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110615

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวประกายกานต ์สอนนั (ทนุ)
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 G 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวประกายกานต ์สอนนั (ทนุ) )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จฬุาพร ศรีรงัสรรค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110615
นางสาวประกายกานต ์สอนนั (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110617

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพนิตสุภา ชนะรนิทร ์
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 G 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพนิตสุภา ชนะรินทร ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จฬุาพร ศรีรงัสรรค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110617
นางสาวพนิตสภุา ชนะรินทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110618

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรรณนิภา นกนอ้ย
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 G 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพรรณนิภา นกนอ้ย )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จฬุาพร ศรีรงัสรรค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110618
นางสาวพรรณนิภา นกนอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110620

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวยพุนิ ภกัดีศรี
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 G 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวยุพนิ ภกัดศีรี )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จฬุาพร ศรีรงัสรรค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110620
นางสาวยพุนิ ภกัดีศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110623

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกชพรรณ รกัเกยีรติ
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 G 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกชพรรณ รกัเกยีรต ิ)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จฬุาพร ศรีรงัสรรค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110623
นางสาวกชพรรณ รกัเกยีรติ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110625

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรรณนร ีโชคพรเจรญิสุข
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 G 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววรรณนรี โชคพรเจริญสุข )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จฬุาพร ศรีรงัสรรค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110625
นางสาววรรณนรี โชคพรเจริญสขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110626

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรญัญา ทบัทมิ
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 G 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววรญัญา ทบัทมิ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จฬุาพร ศรีรงัสรรค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110626
นางสาววรญัญา ทบัทมิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110627

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววลยัลกัษณ์ นอ้ยแผลง
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 G 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววลยัลกัษณ์ นอ้ยแผลง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จฬุาพร ศรีรงัสรรค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110627
นางสาววลยัลกัษณ์ นอ้ยแผลง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110628

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววภิาวรรณ สวสัดี (ทนุ)
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 G 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววภิาวรรณ สวสัด ี(ทนุ) )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จฬุาพร ศรีรงัสรรค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110628
นางสาววภิาวรรณ สวสัดี (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110629

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรียา ยญัญพงศ์
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 G 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววรียา ยญัญพงศ ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จฬุาพร ศรีรงัสรรค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110629
นางสาววรียา ยญัญพงศ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110632

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุดารตัน์ เวชบตุร
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 G 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุดารตัน ์เวชบตุร )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จฬุาพร ศรีรงัสรรค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110632
นางสาวสดุารตัน์ เวชบตุร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110636

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอนนัตพร ลาเลศิ
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 G 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอนนัตพร ลาเลศิ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จฬุาพร ศรีรงัสรรค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110636
นางสาวอนนัตพร ลาเลศิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110638

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอาภสัรา เรอืงจอ้ย
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 G 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอาภสัรา เรืองจอ้ย )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จฬุาพร ศรีรงัสรรค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110638
นางสาวอาภสัรา เรืองจอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110639

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอดุมลกัษณ์ ลํ9าเลศิ
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 G 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอดุมลกัษณ์ ล ํ@าเลศิ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จฬุาพร ศรีรงัสรรค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110639
นางสาวอดุมลกัษณ์ ลํ9าเลศิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110640

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอมุาพร อมัพะวนั
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 G 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอมุาพร อมัพะวนั )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จฬุาพร ศรีรงัสรรค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110640
นางสาวอมุาพร อมัพะวนั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110641

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกวนิ กลิ นอบุล
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 G 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกวนิ กลิJนอบุล )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จฬุาพร ศรีรงัสรรค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110641
นายกวนิ กลิ นอบุล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110645

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนิวชัชยั บตุรแยม้ (ทนุ)
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 G 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนิวชัชยั บตุรแยม้ (ทนุ) )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จฬุาพร ศรีรงัสรรค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110645
นายนิวชัชยั บตุรแยม้ (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110648

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรทย ์ปรยีานนท์
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 G 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวรทย ์ปรียานนท ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จฬุาพร ศรีรงัสรรค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110648
นายวรทย ์ปรียานนท์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110649

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสมยศ เจยีรทรพัย์
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 G 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสมยศ เจยีรทรพัย ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จฬุาพร ศรีรงัสรรค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110649
นายสมยศ เจยีรทรพัย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110650

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอานุภาพ อฬุารวริยิะกลุ
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 G 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอานุภาพ อฬุารวริิยะกลุ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จฬุาพร ศรีรงัสรรค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110650
นายอานุภาพ อฬุารวริิยะกลุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110652

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑารตัน์ แซ่แต ้(ทนุ)
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 G 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุารตัน ์แซ่แต ้(ทนุ) )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จฬุาพร ศรีรงัสรรค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110652
นางสาวจุฑารตัน์ แซ่แต ้(ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110653

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐนิชา วงันิล
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 G 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐันิชา วงันิล )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จฬุาพร ศรีรงัสรรค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110653
นางสาวณัฐนิชา วงันิล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110654

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมณีรตัน์ คาํกล ั  น
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 G 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมณีรตัน ์คาํกล ั Jน )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จฬุาพร ศรีรงัสรรค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110654
นางสาวมณีรตัน์ คาํกล ั  น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110656

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมลชญา สมีานะ
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 G 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมลชญา สมีานะ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จฬุาพร ศรีรงัสรรค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110656
นางสาวมลชญา สมีานะ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110657

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุนิตา กามา
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.วฒันธรรมไทยและภูมปิญัญาไทย2591101 A 3(3-0-6) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (0�.6�-0).6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุนิตา กามา )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จฬุาพร ศรีรงัสรรค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110657
นางสาวสนิุตา กามา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110658

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชัรยี ์รอดเจรญิ
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.วฒันธรรมไทยและภูมปิญัญาไทย2591101 A 3(3-0-6) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (0�.6�-0).6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพชัรีย ์รอดเจริญ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จฬุาพร ศรีรงัสรรค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110658
นางสาวพชัรีย ์รอดเจริญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110701

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกณัฐมณี ศรปีาน
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 H 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกณัฐมณี ศรีปาน )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110701
นางสาวกณัฐมณี ศรีปาน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110702

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุพชัร ีศรคีาํ
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 H 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุพชัรี ศรีคาํ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110702
นางสาวสพุชัรี ศรีคาํ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110703

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจงกล เจรญิผล
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 H 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจงกล เจริญผล )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110703
นางสาวจงกล เจริญผล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110704

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัทรจ์ริา คงฤทธิV
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 H 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจนัทรจ์ริา คงฤทธิv )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110704
นางสาวจนัทรจ์ริา คงฤทธิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110706

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชลติา สาระดํา
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 H 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชลติา สาระดาํ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110706
นางสาวชลติา สาระดาํ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110707

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวโชตริส คาํแพง
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 H 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวโชตริส คาํแพง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110707
นางสาวโชตริส คาํแพง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110711

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนัยาภรณ์ บญุพว่ง
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 H 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธนัยาภรณ์ บญุพ่วง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110711
นางสาวธนัยาภรณ์ บญุพว่ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110712

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนพมาศ กลิ นออ่น
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 H 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนพมาศ กลิJนอ่อน )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110712
นางสาวนพมาศ กลิ นออ่น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110713

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเบญจรตัน์ ผึ งผาย
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 H 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเบญจรตัน ์ผึJงผาย )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110713
นางสาวเบญจรตัน์ ผึ งผาย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110714

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวประภาพรรณ เกง่กาจ
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 H 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวประภาพรรณ เก่งกาจ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110714
นางสาวประภาพรรณ เกง่กาจ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110715

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปวณีา เครอืเหลา
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 H 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปวณีา เครือเหลา )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110715
นางสาวปวณีา เครือเหลา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110717

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปิรญัญา ไชยยงค์
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 H 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปิรญัญา ไชยยงค ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110717
นางสาวปิรญัญา ไชยยงค์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110718

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรทพิย ์จนัทรแ์ดง
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 H 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพรทพิย ์จนัทรแ์ดง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110718
นางสาวพรทพิย ์จนัทรแ์ดง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110719

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภสัราภรณ์ บตุรรกัษ์
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 H 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภสัราภรณ์ บตุรรกัษ ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110719
นางสาวภสัราภรณ์ บตุรรกัษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110720

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมิตราภรณ์ เอมหลาํ
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 H 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมติราภรณ์ เอมหลาํ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110720
นางสาวมิตราภรณ์ เอมหลาํ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110722

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรชันก รกัษาดี
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 H 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรชันก รกัษาด ี)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110722
นางสาวรชันก รกัษาดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110723

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุง่นภา พว่งแม่กลอง
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 H 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรุ่งนภา พ่วงแมก่ลอง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110723
นางสาวรุ่งนภา พว่งแม่กลอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110728

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววไิลภรณ์ ทองกอ้น (ทนุ)
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 H 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววไิลภรณ์ ทองกอ้น (ทนุ) )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110728
นางสาววไิลภรณ์ ทองกอ้น (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110729

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศศิวภิา แทนศรี
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 H 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศศิวภิา แทนศรี )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110729
นางสาวศศิวภิา แทนศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110730

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสาวนีิ จนัทรอ์กัษร
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 H 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสาวนีิ จนัทรอ์กัษร )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110730
นางสาวสาวนีิ จนัทรอ์กัษร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110732

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุดารตัน์ พนันึก (ทนุ)
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 H 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุดารตัน ์พนันึก (ทนุ) )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110732
นางสาวสดุารตัน์ พนันึก (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110734

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุพรรษา ดาวเรรมัย ์(ทนุ)
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 H 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุพรรษา ดาวเรรมัย ์(ทนุ) )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110734
นางสาวสพุรรษา ดาวเรรมัย ์(ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110735

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุรวิภิา บญุรอด
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 H 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุริวภิา บญุรอด )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110735
นางสาวสรุิวภิา บญุรอด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110736

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอภญิญา เสนทอง
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 H 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอภญิญา เสนทอง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110736
นางสาวอภญิญา เสนทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110738

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอาภสัรา จอนพุม่
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 H 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอาภสัรา จอนพุ่ม )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110738
นางสาวอาภสัรา จอนพุม่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110739

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอารษิา ผาสุข (ทนุ)
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 H 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอาริษา ผาสุข (ทนุ) )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110739
นางสาวอาริษา ผาสขุ (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110740

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอบุล พนัธุอ์น้
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 H 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอบุล พนัธุอ์น้ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110740
นางสาวอบุล พนัธุอ์น้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110743

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนวฒัน์ จนัทรโ์ชติ
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 H 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนวฒัน ์จนัทรโ์ชต ิ)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110743
นายธนวฒัน์ จนัทรโ์ชติ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110744

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธรีศกัดิV ลว้นเลก็
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 H 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธีรศกัดิv ลว้นเลก็ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110744
นายธีรศกัดิV ลว้นเลก็

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110746

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายบณัฑติ กนัฑรกัษ์
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 H 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายบณัฑติ กนัฑรกัษ ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110746
นายบณัฑติ กนัฑรกัษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110748

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวสุพล เพิ มสุข
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 H 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวสุพล เพิJมสุข )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110748
นายวสพุล เพิ มสขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110749

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสมโชค สอนสุวรรณ
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 H 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสมโชค สอนสุวรรณ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110749
นายสมโชค สอนสวุรรณ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564110750

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเอกชยั ทพิยบู์ลย์
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-10/7
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 H 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ, อ.ธีรศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเอกชยั ทพิยบู์ลย ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธีรศกัดิv สุขสนัตกิมล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564110750
นายเอกชยั ทพิยบู์ลย์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564121501

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลชนก วงศส์ุวฒัน์
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 I 6(0-360) อ. ดร.ศิริเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกมลชนก วงศสุ์วฒัน ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พูลสวสัดิv มมุบา้นเซ่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564121501
นางสาวกมลชนก วงศส์วุฒัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564121504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัจริา พว่งตรง
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 I 6(0-360) อ. ดร.ศิริเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจนัจริา พ่วงตรง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พูลสวสัดิv มมุบา้นเซ่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564121504
นางสาวจนัจริา พว่งตรง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564121505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัทมิา กลิ นรนั
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 I 6(0-360) อ. ดร.ศิริเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจนัทมิา กลิJนรนั )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พูลสวสัดิv มมุบา้นเซ่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564121505
นางสาวจนัทมิา กลิ นรนั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564121510

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐณิชา สตีุ่น
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 I 6(0-360) อ. ดร.ศิริเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัณิชา สตีุ่น )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พูลสวสัดิv มมุบา้นเซ่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564121510
นางสาวณัฐณิชา สตีุน่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564121511

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณิชกานต ์ทมิเถื อน(ทนุ)
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 I 6(0-360) อ. ดร.ศิริเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณิชกานต ์ทมิเถืJอน(ทนุ) )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พูลสวสัดิv มมุบา้นเซ่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564121511
นางสาวณิชกานต ์ทมิเถื อน(ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564121512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวดารกิา จนัทรพาส
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 I 6(0-360) อ. ดร.ศิริเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวดาริกา จนัทรพาส )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พูลสวสัดิv มมุบา้นเซ่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564121512
นางสาวดาริกา จนัทรพาส

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564121513

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนญัญา เทยีนไชย
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 I 6(0-360) อ. ดร.ศิริเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธนญัญา เทยีนไชย )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พูลสวสัดิv มมุบา้นเซ่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564121513
นางสาวธนญัญา เทยีนไชย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564121515

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนนัทนา เกษนนท์
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 I 6(0-360) อ. ดร.ศิริเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนนัทนา เกษนนท ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พูลสวสัดิv มมุบา้นเซ่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564121515
นางสาวนนัทนา เกษนนท์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564121516

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนนัทพร ประสพแสง
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 I 6(0-360) อ. ดร.ศิริเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนนัทพร ประสพแสง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พูลสวสัดิv มมุบา้นเซ่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564121516
นางสาวนนัทพร ประสพแสง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564121519

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทติยา มีลาภ
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 I 6(0-360) อ. ดร.ศิริเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวทติยา มลีาภ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พูลสวสัดิv มมุบา้นเซ่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564121519
นางสาวทติยา มีลาภ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564121520

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเบญจวรรณ ปูลาด
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 I 6(0-360) อ. ดร.ศิริเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเบญจวรรณ ปูลาด )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พูลสวสัดิv มมุบา้นเซ่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564121520
นางสาวเบญจวรรณ ปูลาด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564121522

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพทุธธดิา ออ้ยจนี
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 I 6(0-360) อ. ดร.ศิริเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพทุธธิดา ออ้ยจนี )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พูลสวสัดิv มมุบา้นเซ่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564121522
นางสาวพทุธธิดา ออ้ยจนี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564121523

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรชวรรณ พึ งประสพ
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 I 6(0-360) อ. ดร.ศิริเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรชวรรณ พึJงประสพ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พูลสวสัดิv มมุบา้นเซ่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564121523
นางสาวรชวรรณ พึ งประสพ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564121524

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวลกัษิกา พรายแกว้
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 I 6(0-360) อ. ดร.ศิริเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวลกัษกิา พรายแกว้ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พูลสวสัดิv มมุบา้นเซ่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564121524
นางสาวลกัษิกา พรายแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564121527

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววาสนา นาเมือง
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 I 6(0-360) อ. ดร.ศิริเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววาสนา นาเมอืง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พูลสวสัดิv มมุบา้นเซ่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564121527
นางสาววาสนา นาเมือง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564121530

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรนุช มารศรี
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 I 6(0-360) อ. ดร.ศิริเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรนุช มารศรี )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พูลสวสัดิv มมุบา้นเซ่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564121530
นางสาวอรนุช มารศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564121531

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรพรรณ ลิ9มฮง่เคี9ยง
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 I 6(0-360) อ. ดร.ศิริเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรพรรณ ลิ@มฮ่งเคี@ยง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พูลสวสัดิv มมุบา้นเซ่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564121531
นางสาวอรพรรณ ลิ9มฮง่เคี9ยง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564121532

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชยภรณ์ ไพบูลยอ์ตัถกจิ
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 I 6(0-360) อ. ดร.ศิริเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชยภรณ์ ไพบูลยอ์ตัถกจิ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พูลสวสัดิv มมุบา้นเซ่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564121532
นายชยภรณ์ ไพบูลยอ์ตัถกจิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564121533

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชลติ อรุะชื น
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 I 6(0-360) อ. ดร.ศิริเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชลติ อรุะชืJน )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พูลสวสัดิv มมุบา้นเซ่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564121533
นายชลติ อรุะชื น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564121534

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชยัธวฒัน์ เสอืงามเอี ยม
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 I 6(0-360) อ. ดร.ศิริเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชยัธวฒัน ์เสอืงามเอีJยม )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พูลสวสัดิv มมุบา้นเซ่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564121534
นายชยัธวฒัน์ เสอืงามเอี ยม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564121537

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายภควตั หว ั  งประดิษฐ ์
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 I 6(0-360) อ. ดร.ศิริเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายภควตั หว ั Jงประดษิฐ ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พูลสวสัดิv มมุบา้นเซ่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564121537
นายภควตั หว ั  งประดิษฐ ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564121538

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวทิยา คาํนิล
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 I 6(0-360) อ. ดร.ศิริเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวทิยา คาํนิล )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พูลสวสัดิv มมุบา้นเซ่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564121538
นายวทิยา คาํนิล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564121602

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลชนก ชิตรตัฐา
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-21/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 J 6(0-360) อ. ดร.ศิริเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกมลชนก ชติรตัฐา )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พูลสวสัดิv มมุบา้นเซ่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564121602
นางสาวกมลชนก ชิตรตัฐา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564121603

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัทรวรรณ เเฉ่งฉายา
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-21/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 J 6(0-360) อ. ดร.ศิริเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจนัทรวรรณ เเฉ่งฉายา )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พูลสวสัดิv มมุบา้นเซ่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564121603
นางสาวจนัทรวรรณ เเฉ่งฉายา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564121607

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฐติา ไชยอาษา
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-21/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 J 6(0-360) อ. ดร.ศิริเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวฐติา ไชยอาษา )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พูลสวสัดิv มมุบา้นเซ่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564121607
นางสาวฐติา ไชยอาษา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564121610

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปทัมาภรณ์ มนเทยีร
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-21/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 J 6(0-360) อ. ดร.ศิริเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปทัมาภรณ์ มนเทยีร )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พูลสวสัดิv มมุบา้นเซ่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564121610
นางสาวปทัมาภรณ์ มนเทยีร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564121612

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรตันาพร ประดิษฐ ์
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-21/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 J 6(0-360) อ. ดร.ศิริเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรตันาพร ประดษิฐ ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พูลสวสัดิv มมุบา้นเซ่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564121612
นางสาวรตันาพร ประดิษฐ ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564121613

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรรณภา อนิทรเกตุ
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-21/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 J 6(0-360) อ. ดร.ศิริเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววรรณภา อนิทรเกต ุ)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พูลสวสัดิv มมุบา้นเซ่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564121613
นางสาววรรณภา อนิทรเกตุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564121617

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐพล จารยี ์
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-21/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 J 6(0-360) อ. ดร.ศิริเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัพล จารีย ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พูลสวสัดิv มมุบา้นเซ่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564121617
นายณัฐพล จารีย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564121622

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุกญัญา นุชา
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-21/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 J 6(0-360) อ. ดร.ศิริเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุกญัญา นุชา )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พูลสวสัดิv มมุบา้นเซ่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564121622
นางสาวสกุญัญา นุชา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564121624

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมณฑริา ดีมา
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-21/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 J 6(0-360) อ. ดร.ศิริเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมณฑริา ดมีา )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พูลสวสัดิv มมุบา้นเซ่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564121624
นางสาวมณฑริา ดีมา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564121628

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพนิดา สบืเพชร ์
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-21/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 J 6(0-360) อ. ดร.ศิริเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพนิดา สบืเพชร ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พูลสวสัดิv มมุบา้นเซ่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564121628
นางสาวพนิดา สบืเพชร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564121629

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวไอลดา หว ั  งประดิษฐ ์
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-21/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 J 6(0-360) อ. ดร.ศิริเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวไอลดา หว ั Jงประดษิฐ ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พูลสวสัดิv มมุบา้นเซ่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564121629
นางสาวไอลดา หว ั  งประดิษฐ ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564121632

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววศินี อยู่วงศ์
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-21/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 J 6(0-360) อ. ดร.ศิริเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววศินี อยู่วงศ ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พูลสวสัดิv มมุบา้นเซ่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564121632
นางสาววศินี อยูว่งศ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564121633

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายปรญิญา พรมรกัษ์
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-21/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 J 6(0-360) อ. ดร.ศิริเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายปริญญา พรมรกัษ ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พูลสวสัดิv มมุบา้นเซ่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564121633
นายปริญญา พรมรกัษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564121636

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวชัรนิทร ์โสดาลี
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-21/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 J 6(0-360) อ. ดร.ศิริเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวชัรินทร ์โสดาล ี)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พูลสวสัดิv มมุบา้นเซ่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564121636
นายวชัรินทร ์โสดาลี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564121637

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชัรญีา ตาวงค์
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-21/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 J 6(0-360) อ. ดร.ศิริเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพชัรีญา ตาวงค ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พูลสวสัดิv มมุบา้นเซ่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564121637
นางสาวพชัรีญา ตาวงค์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564121640

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกวรรณ อยู่พทิกัษ์
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-21/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 J 6(0-360) อ. ดร.ศิริเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกนกวรรณ อยู่พทิกัษ ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พูลสวสัดิv มมุบา้นเซ่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564121640
นางสาวกนกวรรณ อยูพ่ทิกัษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564121642

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลลกัษณ์ วริยิะขนัตพิงษ์
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-21/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 J 6(0-360) อ. ดร.ศิริเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกมลลกัษณ์ วริิยะขนัตพิงษ ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พูลสวสัดิv มมุบา้นเซ่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564121642
นางสาวกมลลกัษณ์ วริิยะขนัตพิงษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143501

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมทุมาศ อยู่พรอ้ม
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 K 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกมทุมาศ อยู่พรอ้ม )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143501
นางสาวกมทุมาศ อยูพ่รอ้ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143502

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกรรณิการ ์หนองหลวง
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 K 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกรรณิการ ์หนองหลวง )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143502
นางสาวกรรณิการ ์หนองหลวง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกษมา นิลผึ9ง
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 K 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกษมา นิลผึ@ง )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143503
นางสาวกษมา นิลผึ9 ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกิ งกาญจนา แกน่กูล
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 K 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกิJงกาญจนา แก่นกูล )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143504
นางสาวกิ งกาญจนา แกน่กูล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143506

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนิดา สชีาเชตุ
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) >)6หลกัการคณิตศาสตร์4041101 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6)สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจนิดา สชีาเชต ุ)

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 6

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143506
นางสาวจนิดา สชีาเชตุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143509

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชลธชิา สนิทชน
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) >6)สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชลธิชา สนิทชน )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143509
นางสาวชลธิชา สนิทชน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143511

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวดลยา จนัทรก์ลาง
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 K 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวดลยา จนัทรก์ลาง )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143511
นางสาวดลยา จนัทรก์ลาง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธดิา ศรสีุระ
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 K 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธิดา ศรีสุระ )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143512
นางสาวธิดา ศรีสรุะ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143513

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนูรดีา เจะ๊อารง (ทนุ)
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 K 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนูรีดา เจะ๊อารง (ทนุ) )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143513
นางสาวนูรีดา เจะ๊อารง (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143516

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวประภาพร วงคศ์รี
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 K 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวประภาพร วงคศ์รี )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143516
นางสาวประภาพร วงคศ์รี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143518

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพลอยสยาม นิ มทรพัย ์(ทนุ)
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 K 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพลอยสยาม นิJมทรพัย ์(ทนุ) )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143518
นางสาวพลอยสยาม นิ มทรพัย ์(ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143522

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุง่นภา สงัขป์ระเสรฐิ
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 K 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรุ่งนภา สงัขป์ระเสริฐ )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143522
นางสาวรุ่งนภา สงัขป์ระเสริฐ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143526

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววฒันพร ลิ9มอิ ม
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 K 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววฒันพร ลิ@มอิJม )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143526
นางสาววฒันพร ลิ9มอิ ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143528

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรวิรรณ แลสุด
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาจนีเบื@องตน้1570101 A 3(3-0-6) อ.ปภสัสร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสบืคน้ทางคณิตศาสตร์4044507 B 3(2-2-5) ผศ.ณรงค์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริวรรณ แลสุด )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 3

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143528
นางสาวศิริวรรณ แลสดุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143529

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธญัญรศัม ์ศภุากรนลนิสริิ
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 K 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธญัญรศัม ์ศุภากรนลนิสริิ )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143529
นางสาวธญัญรศัม ์ศภุากรนลนิสริิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143530

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุกญัญา เขียวสด
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 K 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุกญัญา เขยีวสด )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143530
นางสาวสกุญัญา เขียวสด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143533

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุภสัสร อนิทรแ์สง
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 K 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุภสัสร อนิทรแ์สง )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143533
นางสาวสภุสัสร อนิทรแ์สง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143534

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุวนนัท ์อยู่เยน็
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 K 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุวนนัท ์อยู่เยน็ )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143534
นางสาวสวุนนัท ์อยูเ่ยน็

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143535

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเสาวรส แสงอนิทร ์
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0C.6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 A 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 A 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >)6หลกัการคณิตศาสตร์4041101 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6)แคลคูลสั )4042402 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 B 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 B 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสืJอสารขอ้มลูและเครือขา่ยคอมพวิเตอ4043506 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเสาวรส แสงอนิทร ์)

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 9

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143535
นางสาวเสาวรส แสงอนิทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143537

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรทยั อนิทรง์าม
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 K 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรทยั อนิทรง์าม )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143537
นางสาวอรทยั อนิทรง์าม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143539

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชัรพรรณ พนัธโ์บ
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 K 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพชัรพรรณ พนัธโ์บ )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143539
นางสาวพชัรพรรณ พนัธโ์บ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143543

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชยัณรงค ์ยอดบญุฤทธิV (ทนุ)
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 K 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชยัณรงค ์ยอดบญุฤทธิv (ทนุ) )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143543
นายชยัณรงค ์ยอดบญุฤทธิV (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143544

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชยัวฒัน์ เชิดชู
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 K 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชยัวฒัน ์เชดิชู )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143544
นายชยัวฒัน์ เชิดชู

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143545

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายตณิณภพ ยงัผ่อง
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 A 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ดี
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสบืคน้ทางคณิตศาสตร์4044507 B 3(2-2-5) ผศ.ณรงค์
พฤ. (06.6�-0C.6�) >>0ปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 B 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายตณิณภพ ยงัผ่อง )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 3

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143545
นายตณิณภพ ยงัผ่อง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143547

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายปญัญา แยม้ยนิดี
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 K 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายปญัญา แยม้ยนิด ี)

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143547
นายปญัญา แยม้ยนิดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143552

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวบษุยรตัน์ รามพนัธุ ์
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 K 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวบษุยรตัน ์รามพนัธุ ์)

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143552
นางสาวบษุยรตัน์ รามพนัธุ ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143553

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรณัน ออ่นนุ่ม
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 K 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววรณนั อ่อนนุ่ม )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143553
นางสาววรณัน ออ่นนุ่ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143554

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเดชธนา ประทมุเทอืง
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 K 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเดชธนา ประทมุเทอืง )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143554
นายเดชธนา ประทมุเทอืง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143602

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกฤตพร นกน่วม
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 L 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกฤตพร นกน่วม )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กนกรตัน ์จริสจัจานุกูล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143602
นางสาวกฤตพร นกน่วม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143603

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกษมาภรณ์ พูลแกว้
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 L 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกษมาภรณ์ พูลแกว้ )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กนกรตัน ์จริสจัจานุกูล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143603
นางสาวกษมาภรณ์ พูลแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143606

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจรินนัท ์แกว้สะอาด
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 L 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจรินนัท ์แกว้สะอาด )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กนกรตัน ์จริสจัจานุกูล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143606
นางสาวจรินนัท ์แกว้สะอาด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143607

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจริาวรรณ สุขมงคล
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 L 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจริาวรรณ สุขมงคล )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กนกรตัน ์จริสจัจานุกูล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143607
นางสาวจริาวรรณ สขุมงคล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143609

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวโชตริกั ยอดทอง
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 L 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวโชตริกั ยอดทอง )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กนกรตัน ์จริสจัจานุกูล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143609
นางสาวโชตริกั ยอดทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143611

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนชัชา ทองแท่ง
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 L 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธนชัชา ทองแท่ง )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กนกรตัน ์จริสจัจานุกูล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143611
นางสาวธนชัชา ทองแทง่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143612

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิตยา กจิจาํรูญ
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 L 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนิตยา กจิจาํรูญ )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กนกรตัน ์จริสจัจานุกูล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143612
นางสาวนิตยา กจิจาํรูญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143613

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวบญุศิร ิเกง่กาจ
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 L 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวบญุศิริ เก่งกาจ )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กนกรตัน ์จริสจัจานุกูล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143613
นางสาวบญุศิริ เกง่กาจ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143616

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปรางวล ีพูลชนะ (ทนุ)
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 L 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปรางวล ีพูลชนะ (ทนุ) )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กนกรตัน ์จริสจัจานุกูล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143616
นางสาวปรางวล ีพูลชนะ (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143618

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพมิพา อนิดิบ
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 L 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพมิพา อนิดบิ )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กนกรตัน ์จริสจัจานุกูล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143618
นางสาวพมิพา อนิดิบ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143620

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรพพีรรณ รบแคลว้
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 L 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรพพีรรณ รบแคลว้ )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กนกรตัน ์จริสจัจานุกูล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143620
นางสาวรพพีรรณ รบแคลว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143623

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววลัลภา ใจซื อ
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 L 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววลัลภา ใจซืJอ )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กนกรตัน ์จริสจัจานุกูล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143623
นางสาววลัลภา ใจซื อ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143624

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรรณนิศา กล ั  นกลอ่ม
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 L 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววรรณนิศา กล ั Jนกลอ่ม )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กนกรตัน ์จริสจัจานุกูล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143624
นางสาววรรณนิศา กล ั  นกลอ่ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143625

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรรณิษา ทบัทมิ (ทนุ)
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 L 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววรรณิษา ทบัทมิ (ทนุ) )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กนกรตัน ์จริสจัจานุกูล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143625
นางสาววรรณิษา ทบัทมิ (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143626

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววนัวสิาข ์มณีฉาย
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 L 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววนัวสิาข ์มณีฉาย )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กนกรตัน ์จริสจัจานุกูล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143626
นางสาววนัวสิาข ์มณีฉาย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143627

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรลิกัษณ์ สงระวิ
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 L 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริลกัษณ์ สงระว ิ)

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กนกรตัน ์จริสจัจานุกูล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143627
นางสาวศิริลกัษณ์ สงระวิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143628

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสตรรีตัน์ ปานยิ9ม
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 L 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสตรีรตัน ์ปานยิ@ม )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กนกรตัน ์จริสจัจานุกูล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143628
นางสาวสตรีรตัน์ ปานยิ9ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143630

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุกญัญา อว่มเนตร
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 L 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุกญัญา อ่วมเนตร )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กนกรตัน ์จริสจัจานุกูล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143630
นางสาวสกุญัญา อว่มเนตร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143631

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุณิสา ยอดหอม
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 L 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุณิสา ยอดหอม )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กนกรตัน ์จริสจัจานุกูล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143631
นางสาวสณิุสา ยอดหอม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143632

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุพตัรา จารยี ์
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 L 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุพตัรา จารีย ์)

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กนกรตัน ์จริสจัจานุกูล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143632
นางสาวสพุตัรา จารีย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143634

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเสาวนีย ์หน่อทมิ
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 L 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเสาวนีย ์หน่อทมิ )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กนกรตัน ์จริสจัจานุกูล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143634
นางสาวเสาวนีย ์หน่อทมิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143636

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรดา ทศันา    (ทนุ)
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 L 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรดา ทศันา    (ทนุ) )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กนกรตัน ์จริสจัจานุกูล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143636
นางสาวอรดา ทศันา    (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143641

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกติตศิกัดิV กระหลบันาค
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 L 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกติตศิกัดิv กระหลบันาค )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กนกรตัน ์จริสจัจานุกูล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143641
นายกติตศิกัดิV กระหลบันาค

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143642

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจาํนง เตม็ดี
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 L 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจาํนง เต็มด ี)

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กนกรตัน ์จริสจัจานุกูล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143642
นายจาํนง เตม็ดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143643

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชยัทศิ ขนัเงนิ (ทนุ)
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 L 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชยัทศิ ขนัเงนิ (ทนุ) )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กนกรตัน ์จริสจัจานุกูล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143643
นายชยัทศิ ขนัเงนิ (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143644

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐดนยั นิลดี
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 L 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัดนยั นิลด ี)

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กนกรตัน ์จริสจัจานุกูล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143644
นายณัฐดนยั นิลดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143645

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธวชัชยั จนัทรชู์กลิ น
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 L 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธวชัชยั จนัทรชู์กลิJน )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กนกรตัน ์จริสจัจานุกูล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143645
นายธวชัชยั จนัทรชู์กลิ น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143646

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนวนิ อยู่เยน็
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 L 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนวนิ อยู่เยน็ )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กนกรตัน ์จริสจัจานุกูล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143646
นายนวนิ อยูเ่ยน็

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143651

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนพล นิตชิาติ
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 L 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนพล นิตชิาต ิ)

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กนกรตัน ์จริสจัจานุกูล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143651
นายธนพล นิตชิาติ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143652

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรศิรา ม่วงไหมทอง
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 L 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววริศรา มว่งไหมทอง )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กนกรตัน ์จริสจัจานุกูล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143652
นางสาววริศรา ม่วงไหมทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143653

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายภาชกร รวดเรว็
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 L 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายภาชกร รวดเร็ว )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กนกรตัน ์จริสจัจานุกูล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143653
นายภาชกร รวดเร็ว

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143655

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจดิาภา ไมตรจีติร
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 L 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจดิาภา ไมตรีจติร )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กนกรตัน ์จริสจัจานุกูล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143655
นางสาวจดิาภา ไมตรีจติร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143656

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศภุษร สุรโิย
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 L 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศุภษร สุริโย )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กนกรตัน ์จริสจัจานุกูล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143656
นางสาวศภุษร สรุิโย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564143657

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวดารารตัน์ รตันรตัน์
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 L 6(0-360) อ.พงษธ์ร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวดารารตัน ์รตันรตัน ์)

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กนกรตัน ์จริสจัจานุกูล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564143657
นางสาวดารารตัน์ รตันรตัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564145502

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวขวญัศินี แสงหาด
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5641-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 M 6(0-360) ผศ. ดร.พชิติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวขวญัศินี แสงหาด )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัราภรณ์ ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564145502
นางสาวขวญัศินี แสงหาด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564145503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชนกานต ์วงษป์ญัญา
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5641-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 M 6(0-360) ผศ. ดร.พชิติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชนกานต ์วงษป์ญัญา )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัราภรณ์ ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564145503
นางสาวชนกานต ์วงษป์ญัญา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564145504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวช่อทพิย ์หอมชื น
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5641-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 M 6(0-360) ผศ. ดร.พชิติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวช่อทพิย ์หอมชืJน )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัราภรณ์ ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564145504
นางสาวช่อทพิย ์หอมชื น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564145505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนาวดี แจม่แจง้
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5641-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 M 6(0-360) ผศ. ดร.พชิติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธนาวด ีแจ่มแจง้ )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัราภรณ์ ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564145505
นางสาวธนาวดี แจม่แจง้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564145507

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธติมิา คงกาํเหนิด
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5641-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 M 6(0-360) ผศ. ดร.พชิติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธิตมิา คงกาํเหนิด )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัราภรณ์ ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564145507
นางสาวธิตมิา คงกาํเหนิด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564145509

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนนัทนา คงวฒันา (ทนุ)
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5641-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 M 6(0-360) ผศ. ดร.พชิติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนนัทนา คงวฒันา (ทนุ) )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัราภรณ์ ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564145509
นางสาวนนัทนา คงวฒันา (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564145511

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนาฏนาร ีชื นจติร
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5641-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 M 6(0-360) ผศ. ดร.พชิติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนาฏนารี ชืJนจติร )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัราภรณ์ ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564145511
นางสาวนาฏนารี ชื นจติร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564145514

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเบญจวรรณ หนิแกว้
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5641-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 M 6(0-360) ผศ. ดร.พชิติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเบญจวรรณ หนิแกว้ )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัราภรณ์ ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564145514
นางสาวเบญจวรรณ หนิแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564145519

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชัราภรณ์ เหมืองทอง
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5641-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 M 6(0-360) ผศ. ดร.พชิติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพชัราภรณ์ เหมอืงทอง )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัราภรณ์ ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564145519
นางสาวพชัราภรณ์ เหมืองทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564145520

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภาวนีิ แสวงชยั
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5641-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 M 6(0-360) ผศ. ดร.พชิติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภาวนีิ แสวงชยั )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัราภรณ์ ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564145520
นางสาวภาวนีิ แสวงชยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564145521

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุง่กานต ์จอ๋งาม
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5641-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 M 6(0-360) ผศ. ดร.พชิติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรุ่งกานต ์จอ๋งาม )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัราภรณ์ ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564145521
นางสาวรุ่งกานต ์จอ๋งาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564145526

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศศิมา แสงทอง   (ทนุ)
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5641-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 M 6(0-360) ผศ. ดร.พชิติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศศิมา แสงทอง   (ทนุ) )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัราภรณ์ ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564145526
นางสาวศศิมา แสงทอง   (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564145528

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรลิกัษณ์ ศรสีุวรรณ์
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5641-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 M 6(0-360) ผศ. ดร.พชิติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริลกัษณ์ ศรีสุวรรณ์ )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัราภรณ์ ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564145528
นางสาวศิริลกัษณ์ ศรีสวุรรณ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564145529

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรวิภิา สนีวล
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5641-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 M 6(0-360) ผศ. ดร.พชิติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริวภิา สนีวล )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัราภรณ์ ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564145529
นางสาวศิริวภิา สนีวล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564145530

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสาวติร ีวงคส์นัเทยีะ (ทนุ)
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5641-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 M 6(0-360) ผศ. ดร.พชิติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสาวติรี วงคส์นัเทยีะ (ทนุ) )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัราภรณ์ ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564145530
นางสาวสาวติรี วงคส์นัเทยีะ (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564145531

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสริกิานดา แตงอดุม
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5641-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 M 6(0-360) ผศ. ดร.พชิติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสริิกานดา แตงอดุม )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัราภรณ์ ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564145531
นางสาวสริิกานดา แตงอดุม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564145532

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุภาพร สมร (ทนุ)
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5641-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 M 6(0-360) ผศ. ดร.พชิติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุภาพร สมร (ทนุ) )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัราภรณ์ ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564145532
นางสาวสภุาพร สมร (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564145534

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอจัฉราพรรณ บญุสทิธิV  (ทนุ)
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5641-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 M 6(0-360) ผศ. ดร.พชิติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอจัฉราพรรณ บญุสทิธิv  (ทนุ) )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัราภรณ์ ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564145534
นางสาวอจัฉราพรรณ บญุสทิธิV  (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564145535

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวไอลดา แซ่เฮา่
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5641-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 M 6(0-360) ผศ. ดร.พชิติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวไอลดา แซ่เฮ่า )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัราภรณ์ ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564145535
นางสาวไอลดา แซ่เฮา่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564145539

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพรีะพงษ ์แดงสะอาด  (ทนุ)
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5641-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 M 6(0-360) ผศ. ดร.พชิติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพรีะพงษ ์แดงสะอาด  (ทนุ) )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัราภรณ์ ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564145539
นายพรีะพงษ ์แดงสะอาด  (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564145543

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐกานต ์ดีชา (ทนุ)
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5641-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 M 6(0-360) ผศ. ดร.พชิติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐักานต ์ดชีา (ทนุ) )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัราภรณ์ ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564145543
นางสาวณัฐกานต ์ดีชา (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564145544

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรลิกัษณ์ อาสน์แกว้
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5641-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 M 6(0-360) ผศ. ดร.พชิติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริลกัษณ์ อาสนแ์กว้ )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัราภรณ์ ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564145544
นางสาวศิริลกัษณ์ อาสน์แกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564145545

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววชัราวล ีสมใจ
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5641-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 M 6(0-360) ผศ. ดร.พชิติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววชัราวล ีสมใจ )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัราภรณ์ ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564145545
นางสาววชัราวล ีสมใจ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564145546

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสรรเสรญิ อาจขาว
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5641-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 M 6(0-360) ผศ. ดร.พชิติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสรรเสริญ อาจขาว )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัราภรณ์ ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564145546
นายสรรเสริญ อาจขาว

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564145547

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนนัทยิา มชัชิมา
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5641-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 M 6(0-360) ผศ. ดร.พชิติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนนัทยิา มชัชมิา )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัราภรณ์ ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564145547
นางสาวนนัทยิา มชัชิมา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564145548

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเชษฐส์ุดา ผ่องดี
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5641-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 M 6(0-360) ผศ. ดร.พชิติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเชษฐสุ์ดา ผ่องด ี)

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัราภรณ์ ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564145548
นางสาวเชษฐส์ดุา ผ่องดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564145549

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรอนงค ์คงเกดิพนัธ์
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5641-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 M 6(0-360) ผศ. ดร.พชิติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรอนงค ์คงเกดิพนัธ ์)

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัราภรณ์ ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564145549
นางสาวอรอนงค ์คงเกดิพนัธ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564148501

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกวรรณ ทองแท ้
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5641-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 N 6(0-360) อ. ดร.ศิริพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกนกวรรณ ทองแท ้)

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรวศิิษฎ ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564148501
นางสาวกนกวรรณ ทองแท ้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564148502

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลพรรณ ดีวงษ์
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5641-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 N 6(0-360) อ. ดร.ศิริพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกมลพรรณ ดวีงษ ์)

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรวศิิษฎ ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564148502
นางสาวกมลพรรณ ดีวงษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564148503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกรรณิกา โสพศิ
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5641-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 N 6(0-360) อ. ดร.ศิริพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกรรณิกา โสพศิ )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรวศิิษฎ ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564148503
นางสาวกรรณิกา โสพศิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564148504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกญัญารตัน์ ปานเลก็
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5641-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 N 6(0-360) อ. ดร.ศิริพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกญัญารตัน ์ปานเลก็ )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรวศิิษฎ ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564148504
นางสาวกญัญารตัน์ ปานเลก็

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564148505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัทรจ์ริา กลุดา
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5641-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 01005801 C 6(0-360) อ. ดร.ศิริพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจนัทรจ์ริา กลุดา )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรวศิิษฎ ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564148505
นางสาวจนัทรจ์ริา กลุดา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564148508

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐวดี อทุยัธรรม
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5641-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 N 6(0-360) อ. ดร.ศิริพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัวด ีอทุยัธรรม )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรวศิิษฎ ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564148508
นางสาวณัฐวดี อทุยัธรรม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564148511

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนชัพร สุวรรณานุสรณ์
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5641-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 N 6(0-360) อ. ดร.ศิริพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธนชัพร สุวรรณานุสรณ์ )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรวศิิษฎ ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564148511
นางสาวธนชัพร สวุรรณานุสรณ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564148515

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเนตรนภา สายสอน
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5641-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 N 6(0-360) อ. ดร.ศิริพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเนตรนภา สายสอน )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรวศิิษฎ ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564148515
นางสาวเนตรนภา สายสอน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564148520

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภทัราวดี ประพนัธพ์จน์
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5641-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 N 6(0-360) อ. ดร.ศิริพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภทัราวด ีประพนัธพ์จน ์)

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรวศิิษฎ ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564148520
นางสาวภทัราวดี ประพนัธพ์จน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564148522

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมาลณีิ เพชรปานกนั
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5641-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 N 6(0-360) อ. ดร.ศิริพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมาลณีิ เพชรปานกนั )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรวศิิษฎ ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564148522
นางสาวมาลณีิ เพชรปานกนั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564148524

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววภิาภรณ์ เกดิทรพัย์
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5641-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 01005801 C 6(0-360) อ. ดร.ศิริพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววภิาภรณ์ เกดิทรพัย ์)

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรวศิิษฎ ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564148524
นางสาววภิาภรณ์ เกดิทรพัย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564148525

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรภิาดา กลิ นมาลี
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5641-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 N 6(0-360) อ. ดร.ศิริพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริภาดา กลิJนมาล ี)

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรวศิิษฎ ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564148525
นางสาวศิริภาดา กลิ นมาลี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564148526

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสมหญิง สม่ีวง
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5641-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 01005801 C 6(0-360) อ. ดร.ศิริพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสมหญงิ สมีว่ง )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรวศิิษฎ ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564148526
นางสาวสมหญิง สม่ีวง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564148527

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสลลิา นาคศรี
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5641-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 N 6(0-360) อ. ดร.ศิริพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสลลิา นาคศรี )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรวศิิษฎ ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564148527
นางสาวสลลิา นาคศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564148528

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสาธยิา บดุสทีา
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5641-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 N 6(0-360) อ. ดร.ศิริพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสาธิยา บดุสทีา )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรวศิิษฎ ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564148528
นางสาวสาธิยา บดุสทีา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564148532

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุวรรณี มีกูล
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5641-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 N 6(0-360) อ. ดร.ศิริพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุวรรณี มกูีล )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรวศิิษฎ ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564148532
นางสาวสวุรรณี มีกูล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564148536

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายคมศร มีแกว้ (ทนุ)
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5641-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 N 6(0-360) อ. ดร.ศิริพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายคมศร มแีกว้ (ทนุ) )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรวศิิษฎ ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564148536
นายคมศร มีแกว้ (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564148537

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชชัตรการ เอี ยมสะอาด
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5641-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 N 6(0-360) อ. ดร.ศิริพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชชัตรการ เอีJยมสะอาด )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรวศิิษฎ ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564148537
นายชชัตรการ เอี ยมสะอาด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564148538

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐชยั มีทรพัย์
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5641-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 N 6(0-360) อ. ดร.ศิริพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัชยั มทีรพัย ์)

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรวศิิษฎ ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564148538
นายณัฐชยั มีทรพัย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564148539

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนิมิตร ทองมี
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5641-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 01005801 C 6(0-360) อ. ดร.ศิริพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนิมติร ทองม ี)

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรวศิิษฎ ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564148539
นายนิมิตร ทองมี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564148541

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพชรพล พณิทพิย์
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5641-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 N 6(0-360) อ. ดร.ศิริพรรณ
พฤ. (06.6�-0C.6�) ศว.ฟิสกิส-์6อตุนิุยมวทิยา4013601 A 3(2-2-5) อ. ดร.นิรุธ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) ศูนยว์ทิย ์0ชวีวทิยา )4031103 B 3(3-0-6) อ. ดร.ญาณพฒัน์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพชรพล พณิทพิย ์)

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรวศิิษฎ ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 3

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564148541
นายพชรพล พณิทพิย์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564148542

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภคัจริา จติรใ์จ
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5641-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 N 6(0-360) อ. ดร.ศิริพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภคัจริา จติรใ์จ )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรวศิิษฎ ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564148542
นางสาวภคัจริา จติรใ์จ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564148543

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเสาวลกัษณ์ คาํจนัทร ์
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5641-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 N 6(0-360) อ. ดร.ศิริพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเสาวลกัษณ์ คาํจนัทร ์)

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรวศิิษฎ ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564148543
นางสาวเสาวลกัษณ์ คาํจนัทร ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564148545

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรรณพร ศกัดิVโสภากลุ
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5641-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (06.6�-0C.6�) SU-405เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา1033101 A 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-505การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 E 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) C000สถติวิเิคราะห ์04052101 E 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววรรณพร ศกัดิvโสภากลุ )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรวศิิษฎ ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564148545
นางสาววรรณพร ศกัดิVโสภากลุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564148546

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐวภิา ทววีฒัน์
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5641-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) SU-503จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 E 2(2-0-4) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6>0ภาษาองักฤษเพืJอการสืJอสาร1550101 C 3(3-0-6) อ.แสงดาว 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) ศว.ฟิสกิส-์6ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ4013401 A 3(2-2-5) อ.วริษา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) >6)แคลคูลสั 04041401 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0�.6�) 60>เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืJอสาร4120101 L 3(2-2-5) ผศ.ฐติมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัวภิา ทววีฒัน ์)

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรวศิิษฎ ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 8

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564148546
นางสาวณัฐวภิา ทววีฒัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564149501

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกวรรณ ม่วงสด
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5641-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 O 6(0-360) อ. ดร.ญาณพฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกนกวรรณ มว่งสด )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดาํรงค ์พงศพ์ทุธชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564149501
นางสาวกนกวรรณ ม่วงสด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564149502

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลฉตัร สงัขโ์ยค
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5641-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 O 6(0-360) อ. ดร.ญาณพฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกมลฉตัร สงัขโ์ยค )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดาํรงค ์พงศพ์ทุธชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564149502
นางสาวกมลฉตัร สงัขโ์ยค

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564149503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกฤษณา ผกามาลย์
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5641-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 O 6(0-360) อ. ดร.ญาณพฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกฤษณา ผกามาลย ์)

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดาํรงค ์พงศพ์ทุธชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564149503
นางสาวกฤษณา ผกามาลย์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564149504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกลุธดิา คาํเพง็ (ทนุ)
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5641-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 O 6(0-360) อ. ดร.ญาณพฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกลุธิดา คาํเพง็ (ทนุ) )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดาํรงค ์พงศพ์ทุธชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564149504
นางสาวกลุธิดา คาํเพง็ (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564149505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกสุุมา เปิงใจหาญ (ทนุ)
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5641-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 O 6(0-360) อ. ดร.ญาณพฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกสุุมา เปิงใจหาญ (ทนุ) )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดาํรงค ์พงศพ์ทุธชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564149505
นางสาวกสุมุา เปิงใจหาญ (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564149507

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจรนิทรญ์า แซ่เอีaยว
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5641-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 O 6(0-360) อ. ดร.ญาณพฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจรินทรญ์า แซ่เอี �ยว )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดาํรงค ์พงศพ์ทุธชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564149507
นางสาวจรินทรญ์า แซ่เอีaยว

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564149508

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจารุวรรณ เกดิทรพัย์
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5641-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 O 6(0-360) อ. ดร.ญาณพฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจารุวรรณ เกดิทรพัย ์)

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดาํรงค ์พงศพ์ทุธชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564149508
นางสาวจารุวรรณ เกดิทรพัย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564149509

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจารุวรรณ สุวรรณวงค์
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5641-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 O 6(0-360) อ. ดร.ญาณพฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจารุวรรณ สุวรรณวงค ์)

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดาํรงค ์พงศพ์ทุธชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564149509
นางสาวจารุวรรณ สวุรรณวงค์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564149510

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจติตมิา เตม็คอน
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5641-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 O 6(0-360) อ. ดร.ญาณพฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจติตมิา เต็มคอน )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดาํรงค ์พงศพ์ทุธชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564149510
นางสาวจติตมิา เตม็คอน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564149511

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชนกพร จนีสคีง
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5641-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 O 6(0-360) อ. ดร.ญาณพฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชนกพร จนีสคีง )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดาํรงค ์พงศพ์ทุธชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564149511
นางสาวชนกพร จนีสคีง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564149512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฐานิกา อตัตสมัพนัธ์
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5641-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 O 6(0-360) อ. ดร.ญาณพฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวฐานิกา อตัตสมัพนัธ ์)

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดาํรงค ์พงศพ์ทุธชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564149512
นางสาวฐานิกา อตัตสมัพนัธ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564149513

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐวดี มาลยั
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5641-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 O 6(0-360) อ. ดร.ญาณพฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัวด ีมาลยั )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดาํรงค ์พงศพ์ทุธชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564149513
นางสาวณัฐวดี มาลยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564149515

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวดิษยา ตูป้ระดบั
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5641-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 O 6(0-360) อ. ดร.ญาณพฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวดษิยา ตูป้ระดบั )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดาํรงค ์พงศพ์ทุธชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564149515
นางสาวดิษยา ตูป้ระดบั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564149517

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวแนน ต ั9งมโนธรรม
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5641-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 O 6(0-360) อ. ดร.ญาณพฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวแนน ต ั@งมโนธรรม )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดาํรงค ์พงศพ์ทุธชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564149517
นางสาวแนน ต ั9งมโนธรรม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564149518

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวบษุบาวรรณ ฮยุงาม
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5641-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 O 6(0-360) อ. ดร.ญาณพฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวบษุบาวรรณ ฮยุงาม )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดาํรงค ์พงศพ์ทุธชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564149518
นางสาวบษุบาวรรณ ฮยุงาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564149519

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวบษุมาส พวงไม ้
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5641-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 O 6(0-360) อ. ดร.ญาณพฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวบษุมาส พวงไม ้)

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดาํรงค ์พงศพ์ทุธชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564149519
นางสาวบษุมาส พวงไม้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564149521

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปวพีร เสน่ตบิงั
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5641-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 O 6(0-360) อ. ดร.ญาณพฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปวพีร เสน่ตบิงั )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดาํรงค ์พงศพ์ทุธชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564149521
นางสาวปวพีร เสน่ตบิงั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564149523

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวผุสรา ประชุมเหลก็
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5641-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 O 6(0-360) อ. ดร.ญาณพฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวผุสรา ประชมุเหลก็ )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดาํรงค ์พงศพ์ทุธชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564149523
นางสาวผุสรา ประชมุเหลก็

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564149524

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรรณทพิา แซ่ตนั
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5641-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 O 6(0-360) อ. ดร.ญาณพฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพรรณทพิา แซ่ตนั )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดาํรงค ์พงศพ์ทุธชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564149524
นางสาวพรรณทพิา แซ่ตนั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564149525

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพมิพไิล สุวรรณเพชร
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5641-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 O 6(0-360) อ. ดร.ญาณพฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพมิพไิล สุวรรณเพชร )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดาํรงค ์พงศพ์ทุธชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564149525
นางสาวพมิพไิล สวุรรณเพชร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564149526

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรตันาภรณ์ แยม้นิล
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5641-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 O 6(0-360) อ. ดร.ญาณพฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรตันาภรณ์ แยม้นิล )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดาํรงค ์พงศพ์ทุธชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564149526
นางสาวรตันาภรณ์ แยม้นิล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564149529

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรวิรรณ จนัทรเ์รอืง
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5641-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 O 6(0-360) อ. ดร.ญาณพฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริวรรณ จนัทรเ์รือง )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดาํรงค ์พงศพ์ทุธชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564149529
นางสาวศิริวรรณ จนัทรเ์รือง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564149530

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสมฤทยั แสงเผ่น
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5641-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 O 6(0-360) อ. ดร.ญาณพฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสมฤทยั แสงเผ่น )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดาํรงค ์พงศพ์ทุธชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564149530
นางสาวสมฤทยั แสงเผ่น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564149532

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสริธิร พว่งแสง
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5641-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 O 6(0-360) อ. ดร.ญาณพฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสริิธร พ่วงแสง )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดาํรงค ์พงศพ์ทุธชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564149532
นางสาวสริิธร พว่งแสง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564149533

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุดารตัน์ โพธิVวนัส ์
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5641-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 O 6(0-360) อ. ดร.ญาณพฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุดารตัน ์โพธิvวนัส ์)

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดาํรงค ์พงศพ์ทุธชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564149533
นางสาวสดุารตัน์ โพธิVวนัส ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564149534

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุนิสา สูงตงั
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5641-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 O 6(0-360) อ. ดร.ญาณพฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุนิสา สูงตงั )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดาํรงค ์พงศพ์ทุธชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564149534
นางสาวสนิุสา สูงตงั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564149537

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอลษิา ศรดีาพนัธ์
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5641-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 O 6(0-360) อ. ดร.ญาณพฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอลษิา ศรีดาพนัธ ์)

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดาํรงค ์พงศพ์ทุธชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564149537
นางสาวอลษิา ศรีดาพนัธ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564149539

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนากร โมระพฒัน์
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5641-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 O 6(0-360) อ. ดร.ญาณพฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนากร โมระพฒัน ์)

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดาํรงค ์พงศพ์ทุธชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564149539
นายธนากร โมระพฒัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564149540

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายปองภพ วรรณประเสรฐิ
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5641-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 O 6(0-360) อ. ดร.ญาณพฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายปองภพ วรรณประเสริฐ )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดาํรงค ์พงศพ์ทุธชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564149540
นายปองภพ วรรณประเสริฐ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564149544

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอมุาภรณ์ ทรพัยเ์อี ยม
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5641-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 O 6(0-360) อ. ดร.ญาณพฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอมุาภรณ์ ทรพัยเ์อีJยม )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดาํรงค ์พงศพ์ทุธชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564149544
นางสาวอมุาภรณ์ ทรพัยเ์อี ยม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564149545

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจรรยพร ภาชื น
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5641-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 O 6(0-360) อ. ดร.ญาณพฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจรรยพร ภาชืJน )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดาํรงค ์พงศพ์ทุธชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564149545
นางสาวจรรยพร ภาชื น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564149547

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุพณิญา เตง็ประเสรฐิ
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5641-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 O 6(0-360) อ. ดร.ญาณพฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุพณิญา เต็งประเสริฐ )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดาํรงค ์พงศพ์ทุธชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564149547
นางสาวสพุณิญา เตง็ประเสริฐ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564180501

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกรรณิการ ์กศุลครอง
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0�.6�) 0G60)ปญัหาพเิศษสาํหรบัครูเกษตร5144903 A 3(0-6-3) อ. ดร.ชมดาว

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกรรณิการ ์กศุลครอง )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วรรณา กอวฒันาวรานนท ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564180501
นางสาวกรรณิการ ์กศุลครอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564180503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาญจนา สดใส
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 P 6(0-360) ผศ.วรรณา, วา่ทีJ ร.ต.
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ทรงศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกาญจนา สดใส )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วรรณา กอวฒันาวรานนท ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564180503
นางสาวกาญจนา สดใส

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564180504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกานดา บตุรเกตุ
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 P 6(0-360) ผศ.วรรณา, วา่ทีJ ร.ต.
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ทรงศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกานดา บตุรเกต ุ)

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วรรณา กอวฒันาวรานนท ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564180504
นางสาวกานดา บตุรเกตุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564180505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจรญัญา ถมทองคาํ
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 P 6(0-360) ผศ.วรรณา, วา่ทีJ ร.ต.
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ทรงศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจรญัญา ถมทองคาํ )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วรรณา กอวฒันาวรานนท ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564180505
นางสาวจรญัญา ถมทองคาํ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564180506

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจรสัศร ีพรหมสวสัดิV   (ทนุ)
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0�.6�) 0G60)ปญัหาพเิศษสาํหรบัครูเกษตร5144903 A 3(0-6-3) อ. ดร.ชมดาว

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจรสัศรี พรหมสวสัดิv   (ทนุ) )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วรรณา กอวฒันาวรานนท ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564180506
นางสาวจรสัศรี พรหมสวสัดิV   (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564180509

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิรชา ชูพร
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 P 6(0-360) ผศ.วรรณา, วา่ทีJ ร.ต.
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ทรงศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนิรชา ชูพร )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วรรณา กอวฒันาวรานนท ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564180509
นางสาวนิรชา ชูพร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564180510

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวบษุบง หลา่หนูเหม่า (ทนุ)
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0�.6�) 0G60)ปญัหาพเิศษสาํหรบัครูเกษตร5144903 A 3(0-6-3) อ. ดร.ชมดาว

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวบษุบง หลา่หนูเหมา่ (ทนุ) )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วรรณา กอวฒันาวรานนท ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564180510
นางสาวบษุบง หลา่หนูเหม่า (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564180511

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปราณี ชายา (ทนุ)
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 P 6(0-360) ผศ.วรรณา, วา่ทีJ ร.ต.
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ทรงศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปราณี ชายา (ทนุ) )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วรรณา กอวฒันาวรานนท ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564180511
นางสาวปราณี ชายา (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564180512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปารชิาต เปรมปรี
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0�.6�) 0G60)ปญัหาพเิศษสาํหรบัครูเกษตร5144903 A 3(0-6-3) อ. ดร.ชมดาว

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปาริชาต เปรมปรี )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วรรณา กอวฒันาวรานนท ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564180512
นางสาวปาริชาต เปรมปรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564180513

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปิยภรณ์ เกยีรตอิบุลวงษ์
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0�.6�) 0G60)ปญัหาพเิศษสาํหรบัครูเกษตร5144903 A 3(0-6-3) อ. ดร.ชมดาว

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปิยภรณ์ เกยีรตอิบุลวงษ ์)

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วรรณา กอวฒันาวรานนท ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564180513
นางสาวปิยภรณ์ เกยีรตอิบุลวงษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564180523

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุภาวดี พมิพส์วา่ง
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 P 6(0-360) ผศ.วรรณา, วา่ทีJ ร.ต.
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ทรงศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุภาวด ีพมิพส์วา่ง )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วรรณา กอวฒันาวรานนท ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564180523
นางสาวสภุาวดี พมิพส์วา่ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564180524

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุวชิชา โพธิVศรี
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 P 6(0-360) ผศ.วรรณา, วา่ทีJ ร.ต.
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ทรงศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุวชิชา โพธิvศรี )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วรรณา กอวฒันาวรานนท ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564180524
นางสาวสวุชิชา โพธิVศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564180525

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอนุชตรา สวา่งจติร
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0�.6�) 0G60)ปญัหาพเิศษสาํหรบัครูเกษตร5144903 A 3(0-6-3) อ. ดร.ชมดาว

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอนุชตรา สวา่งจติร )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วรรณา กอวฒันาวรานนท ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564180525
นางสาวอนุชตรา สวา่งจติร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564180526

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกฤษณ์บดินทร ์คงอยู่ (ทนุ)
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0�.6�) 0G60)ปญัหาพเิศษสาํหรบัครูเกษตร5144903 A 3(0-6-3) อ. ดร.ชมดาว

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกฤษณ์บดนิทร ์คงอยู่ (ทนุ) )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วรรณา กอวฒันาวรานนท ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564180526
นายกฤษณ์บดินทร ์คงอยู ่(ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564180528

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายซาฮาเลง็ ฮามะ (ทนุ)
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 P 6(0-360) ผศ.วรรณา, วา่ทีJ ร.ต.
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ทรงศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายซาฮาเลง็ ฮามะ (ทนุ) )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วรรณา กอวฒันาวรานนท ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564180528
นายซาฮาเลง็ ฮามะ (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564180529

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฎฐค์เณศ แซ่เขา
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 P 6(0-360) ผศ.วรรณา, วา่ทีJ ร.ต.
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ทรงศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฎัฐค์เณศ แซ่เขา )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วรรณา กอวฒันาวรานนท ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564180529
นายณัฎฐค์เณศ แซ่เขา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564180531

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธรรมรตัน์ บญุประกอบ (ทนุ)
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 P 6(0-360) ผศ.วรรณา, วา่ทีJ ร.ต.
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ทรงศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธรรมรตัน ์บญุประกอบ (ทนุ) )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วรรณา กอวฒันาวรานนท ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564180531
นายธรรมรตัน์ บญุประกอบ (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564180533

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธรีะพงษ ์อาํนวยสนิสริิ
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 P 6(0-360) ผศ.วรรณา, วา่ทีJ ร.ต.
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ทรงศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธีระพงษ ์อาํนวยสนิสริิ )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วรรณา กอวฒันาวรานนท ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564180533
นายธีระพงษ ์อาํนวยสนิสริิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564180535

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนิพนัธ ์นิเซง็ (ทนุ)
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 P 6(0-360) ผศ.วรรณา, วา่ทีJ ร.ต.
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ทรงศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนิพนัธ ์นิเซง็ (ทนุ) )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วรรณา กอวฒันาวรานนท ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564180535
นายนิพนัธ ์นิเซ็ง (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564180536

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนิสุพล จนัทรส์ุทธิV
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 P 6(0-360) ผศ.วรรณา, วา่ทีJ ร.ต.
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ทรงศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนิสุพล จนัทรสุ์ทธิv )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วรรณา กอวฒันาวรานนท ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564180536
นายนิสพุล จนัทรส์ทุธิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564180538

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายปรดีา โคแล
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 P 6(0-360) ผศ.วรรณา, วา่ทีJ ร.ต.
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ทรงศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายปรีดา โคแล )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วรรณา กอวฒันาวรานนท ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564180538
นายปรีดา โคแล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564180539

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพชร กลิ นนิรนัต์
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0�.6�) 0G60)ปญัหาพเิศษสาํหรบัครูเกษตร5144903 A 3(0-6-3) อ. ดร.ชมดาว

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพชร กลิJนนิรนัต ์)

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วรรณา กอวฒันาวรานนท ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564180539
นายพชร กลิ นนิรนัต ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564180543

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสมควร แปรพมิพา(ทนุ)
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0�.6�) 0G60)ปญัหาพเิศษสาํหรบัครูเกษตร5144903 A 3(0-6-3) อ. ดร.ชมดาว

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสมควร แปรพมิพา(ทนุ) )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วรรณา กอวฒันาวรานนท ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564180543
นายสมควร แปรพมิพา(ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564180546

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุชาต ิพุง่จะ
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5641-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 P 6(0-360) ผศ.วรรณา, วา่ทีJ ร.ต.
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ทรงศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุชาต ิพุ่งจะ )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วรรณา กอวฒันาวรานนท ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564180546
นายสชุาต ิพุง่จะ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186501

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกรรณิการ ์อาจหาญ
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 Q 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกรรณิการ ์อาจหาญ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ไกรรว ีศรีสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186501
นางสาวกรรณิการ ์อาจหาญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186502

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกานดา ฟักเถื อน
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 Q 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกานดา ฟกัเถืJอน )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ไกรรว ีศรีสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186502
นางสาวกานดา ฟักเถื อน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจณิสตา วฒุธิรรม
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 Q 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจณิสตา วุฒธิรรม )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ไกรรว ีศรีสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186503
นางสาวจณิสตา วฒุิธรรม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑามาศ อรชร
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 Q 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุามาศ อรชร )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ไกรรว ีศรีสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186505
นางสาวจุฑามาศ อรชร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186508

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณปภชั ต ั9งสมบตัสิกลุ
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 Q 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณปภชั ต ั@งสมบตัสิกลุ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ไกรรว ีศรีสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186508
นางสาวณปภชั ต ั9งสมบตัสิกลุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186510

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทศันีย ์ปิ นเพชร
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 Q 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวทศันีย ์ปิJนเพชร )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ไกรรว ีศรีสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186510
นางสาวทศันีย ์ปิ นเพชร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนนัทพร วงคว์ทักี
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 Q 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนนัทพร วงคว์ทัก ี)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ไกรรว ีศรีสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186512
นางสาวนนัทพร วงคว์ทักี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186513

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชญานิศ พุม่พวง
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 Q 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชญานิศ พุ่มพวง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ไกรรว ีศรีสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186513
นางสาวชญานิศ พุม่พวง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186515

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปวณีา กจิเพิ มพูน
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 Q 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปวณีา กจิเพิJมพูน )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ไกรรว ีศรีสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186515
นางสาวปวณีา กจิเพิ มพูน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186517

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปิยะนุช จาดศรี
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 Q 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปิยะนุช จาดศรี )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ไกรรว ีศรีสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186517
นางสาวปิยะนุช จาดศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186519

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชัราภรณ์ กาํเนิดนพกจิ
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 Q 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพชัราภรณ์ กาํเนิดนพกจิ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ไกรรว ีศรีสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186519
นางสาวพชัราภรณ์ กาํเนิดนพกจิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186520

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพจิติรา แกว้เกดิ
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 Q 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพจิติรา แกว้เกดิ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ไกรรว ีศรีสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186520
นางสาวพจิติรา แกว้เกดิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186521

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเพชรชรตัน์ บวัไสว
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 Q 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเพชรชรตัน ์บวัไสว )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ไกรรว ีศรีสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186521
นางสาวเพชรชรตัน์ บวัไสว

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186522

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภาวนีิ เจรญิเรว็
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 Q 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภาวนีิ เจริญเร็ว )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ไกรรว ีศรีสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186522
นางสาวภาวนีิ เจริญเร็ว

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186525

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรตันาภรณ์ แสนสุข
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 Q 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรตันาภรณ์ แสนสุข )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ไกรรว ีศรีสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186525
นางสาวรตันาภรณ์ แสนสขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186526

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรสิา เข็มทอง
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 Q 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวริสา เขม็ทอง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ไกรรว ีศรีสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186526
นางสาวริสา เข็มทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186529

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรรณิศา นาคสุข
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 Q 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววรรณิศา นาคสุข )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ไกรรว ีศรีสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186529
นางสาววรรณิศา นาคสขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186530

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศรวีรุจฬิา ชาตานนัท์
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 Q 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศรีวรุจฬิา ชาตานนัท ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ไกรรว ีศรีสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186530
นางสาวศรีวรุจฬิา ชาตานนัท์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186531

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววนัเพญ็ พุม่เสมอเมือง  (ทนุ)
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 Q 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววนัเพญ็ พุ่มเสมอเมอืง  (ทนุ) )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ไกรรว ีศรีสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186531
นางสาววนัเพญ็ พุม่เสมอเมือง  (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186534

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรริตัน์ จุย้ทอง
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 Q 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริรตัน ์จุย้ทอง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ไกรรว ีศรีสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186534
นางสาวศิริรตัน์ จุย้ทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186535

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุนนัท ์บญุสม
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 Q 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุนนัท ์บญุสม )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ไกรรว ีศรีสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186535
นางสาวสนุนัท ์บญุสม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186536

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุนิสา สงัขส์ุข
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 Q 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุนิสา สงัขสุ์ข )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ไกรรว ีศรีสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186536
นางสาวสนิุสา สงัขส์ขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186537

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุพตัรา หอมสนิท
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 Q 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุพตัรา หอมสนิท )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ไกรรว ีศรีสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186537
นางสาวสพุตัรา หอมสนิท

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186538

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุภาภรณ์ พุม่เจรญิ
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 Q 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุภาภรณ์ พุ่มเจริญ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ไกรรว ีศรีสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186538
นางสาวสภุาภรณ์ พุม่เจริญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186539

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุภาวดิา จนัทรวงศ ์(ทนุ)
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 Q 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุภาวดิา จนัทรวงศ ์(ทนุ) )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ไกรรว ีศรีสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186539
นางสาวสภุาวดิา จนัทรวงศ ์(ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186541

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเหมือนขวญั มวลนอ้ย
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 Q 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเหมอืนขวญั มวลนอ้ย )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ไกรรว ีศรีสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186541
นางสาวเหมือนขวญั มวลนอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186542

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอนุสรา อารรีาษฎร ์
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 Q 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอนุสรา อารีราษฎร ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ไกรรว ีศรีสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186542
นางสาวอนุสรา อารีราษฎร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186543

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอมรรตัน์ เกยีรตปิิตพิรชยั
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 Q 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอมรรตัน ์เกยีรตปิิตพิรชยั )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ไกรรว ีศรีสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186543
นางสาวอมรรตัน์ เกยีรตปิิตพิรชยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186544

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรว ีชูศรี
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 Q 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรว ีชูศรี )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ไกรรว ีศรีสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186544
นางสาวอรว ีชูศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186547

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอจัจมิา ปิ นทอง
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 Q 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอจัจมิา ปิJนทอง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ไกรรว ีศรีสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186547
นางสาวอจัจมิา ปิ นทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186549

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเอมวดี เพชรคง
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 Q 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเอมวด ีเพชรคง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ไกรรว ีศรีสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186549
นางสาวเอมวดี เพชรคง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186553

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรตัตกิาล มนัสนิท
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 Q 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรตัตกิาล มนัสนิท )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ไกรรว ีศรีสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186553
นางสาวรตัตกิาล มนัสนิท

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186554

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณิชากร แตรสงัข์
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 Q 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณิชากร แตรสงัข ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ไกรรว ีศรีสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186554
นางสาวณิชากร แตรสงัข์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186555

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑาทพิย ์ธานีวรรณ
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 Q 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุาทพิย ์ธานีวรรณ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ไกรรว ีศรีสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186555
นางสาวจุฑาทพิย ์ธานีวรรณ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186601

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกวรรณ แยม้สอาด
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 R 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกนกวรรณ แยม้สอาด )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186601
นางสาวกนกวรรณ แยม้สอาด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186602

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกลัยรตัน์ อนิแหยม
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 R 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกลัยรตัน ์อนิแหยม )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186602
นางสาวกลัยรตัน์ อนิแหยม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186603

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวขวญัเมือง รุง่อรุณ
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 R 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวขวญัเมอืง รุ่งอรุณ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186603
นางสาวขวญัเมือง รุ่งอรุณ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186604

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัทมิา มีศรจีนัทร ์
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 R 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจนัทมิา มศีรีจนัทร ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186604
นางสาวจนัทมิา มีศรีจนัทร ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186608

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวญานิกา รุโจปการ
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 R 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวญานิกา รุโจปการ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186608
นางสาวญานิกา รุโจปการ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186610

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณิชภรณ์ หลาํทอง
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 R 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณิชภรณ์ หลาํทอง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186610
นางสาวณิชภรณ์ หลาํทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186611

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธญัญลกัษณ์ แยม้พราย
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 R 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธญัญลกัษณ์ แยม้พราย )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186611
นางสาวธญัญลกัษณ์ แยม้พราย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186612

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธดิารตัน์ บญุปอง
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 R 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธิดารตัน ์บญุปอง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186612
นางสาวธิดารตัน์ บญุปอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186613

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเพญ็พร หนองสูง
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 R 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเพญ็พร หนองสูง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186613
นางสาวเพญ็พร หนองสูง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186615

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวประภสัสร ศรสีมนึก
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 R 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวประภสัสร ศรีสมนึก )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186615
นางสาวประภสัสร ศรีสมนึก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186616

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปวณ์ีพร เตอืนศรี
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 R 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปวณ์ีพร เตอืนศรี )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186616
นางสาวปวณ์ีพร เตอืนศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186617

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปิยพร อนิพรามณ์
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 R 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปิยพร อนิพรามณ์ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186617
นางสาวปิยพร อนิพรามณ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186619

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรสุดา สทิธพิรหม
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 R 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพรสุดา สทิธิพรหม )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186619
นางสาวพรสดุา สทิธิพรหม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186620

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชัราภรณ์ จาํปาชยั
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 R 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพชัราภรณ์ จาํปาชยั )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186620
นางสาวพชัราภรณ์ จาํปาชยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186622

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภรดิา สามทอง
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 R 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภริดา สามทอง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186622
นางสาวภริดา สามทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186623

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภาวณีิ เสอืสงา่
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 R 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภาวณีิ เสอืสงา่ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186623
นางสาวภาวณีิ เสอืสงา่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186625

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรตมิา แสงจนัทร ์
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0A.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 A 3(2-2-5) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรตมิา แสงจนัทร ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186625
นางสาวรตมิา แสงจนัทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186627

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวลลติา เหรยีญทอง
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 R 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวลลติา เหรียญทอง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186627
นางสาวลลติา เหรียญทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186628

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวลดัดา อิ มนอ้ย
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 R 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวลดัดา อิJมนอ้ย )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186628
นางสาวลดัดา อิ มนอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186631

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววราภรณ์ แสงทอง
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 R 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววราภรณ์ แสงทอง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186631
นางสาววราภรณ์ แสงทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186633

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรีาภรณ์ แฟงมูล
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 R 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววรีาภรณ์ แฟงมลู )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186633
นางสาววรีาภรณ์ แฟงมูล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186634

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศศิวมิล พกุสุข
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 R 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศศิวมิล พกุสุข )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186634
นางสาวศศิวมิล พกุสขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186635

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสาลณีิ หอมจนัทร ์
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 R 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสาลณีิ หอมจนัทร ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186635
นางสาวสาลณีิ หอมจนัทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186637

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุพรรณษา ศรสีงัวาลย์
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 R 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุพรรณษา ศรีสงัวาลย ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186637
นางสาวสพุรรณษา ศรีสงัวาลย์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186638

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุภาพร ซอ้งวารนิทร(์ทนุ)
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 R 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุภาพร ซอ้งวารินทร(์ทนุ) )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186638
นางสาวสภุาพร ซอ้งวารินทร(์ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186640

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุมลทพิย ์เอี ยมศิริ
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 R 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุมลทพิย ์เอีJยมศิริ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186640
นางสาวสมุลทพิย ์เอี ยมศิริ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186641

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุวนนัท ์ยงักนิจิ
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 R 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุวนนัท ์ยงักนิจ ิ)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186641
นางสาวสวุนนัท ์ยงักนิจิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186642

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอนิตา สายสุด
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 R 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอนิตา สายสุด )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186642
นางสาวอนิตา สายสดุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186643

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอภญิญา คาํวอน
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 R 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอภญิญา คาํวอน )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186643
นางสาวอภญิญา คาํวอน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186645

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรอนงค ์คงเปรม
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 R 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรอนงค ์คงเปรม )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186645
นางสาวอรอนงค ์คงเปรม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186646

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรสิรา นาคอนุเคราะห์
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 01005801 D 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอริสรา นาคอนุเคราะห ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186646
นางสาวอริสรา นาคอนุเคราะห ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186647

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวองัคณา สุดดี
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 R 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวองัคณา สุดด ี)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186647
นางสาวองัคณา สดุดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186648

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอาทติยา ฤทธิVบวั
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 R 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอาทติยา ฤทธิvบวั )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186648
นางสาวอาทติยา ฤทธิVบวั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186649

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอไุรวรรณ ขําทวี
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 R 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอไุรวรรณ ขาํทว ี)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186649
นางสาวอไุรวรรณ ขําทวี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186650

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชลธ ีเลาะสูงเนิน
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 R 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชลธี เลาะสูงเนิน )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186650
นายชลธี เลาะสูงเนิน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186652

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวขวญัเรอืน บวัพูล
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 R 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวขวญัเรือน บวัพูล )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186652
นางสาวขวญัเรือน บวัพูล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186653

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนิวรรณ บรรเทงิ
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 R 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธนิวรรณ บรรเทงิ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186653
นางสาวธนิวรรณ บรรเทงิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564186654

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวซานีหยะ๊ ดีเยา๊ะ (ทนุ)
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5641-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 R 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวซานีหยะ๊ ดเียา๊ะ (ทนุ) )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564186654
นางสาวซานีหยะ๊ ดีเยา๊ะ (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189501

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกสุุมา นาคนอ้ย
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 W 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกสุุมา นาคนอ้ย )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บญุทพิย ์แป้นทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189501
นางสาวกสุมุา นาคนอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฐติพิร นาคเมือง
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 W 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวฐติพิร นาคเมอืง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บญุทพิย ์แป้นทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189504
นางสาวฐติพิร นาคเมือง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวดวงพร แซ่ด่าน
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 W 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวดวงพร แซ่ด่าน )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บญุทพิย ์แป้นทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189505
นางสาวดวงพร แซ่ด่าน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189509

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรนภา งามชม
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 W 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพรนภา งามชม )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บญุทพิย ์แป้นทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189509
นางสาวพรนภา งามชม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189511

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรสธร อุน่ใจ
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 W 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรสธร อุ่นใจ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บญุทพิย ์แป้นทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189511
นางสาวรสธร อุน่ใจ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรรณี ใจกวา้ง
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 W 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววรรณี ใจกวา้ง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บญุทพิย ์แป้นทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189512
นางสาววรรณี ใจกวา้ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189514

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววภิา เอี9ยงจนี
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 W 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววภิา เอี@ยงจนี )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บญุทพิย ์แป้นทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189514
นางสาววภิา เอี9ยงจนี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189518

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุทธฤิดี หนูฤทธิV
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 W 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุทธิฤด ีหนูฤทธิv )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บญุทพิย ์แป้นทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189518
นางสาวสทุธิฤดี หนูฤทธิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189519

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศภุานนั ไทรวจิติร
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 W 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศุภานนั ไทรวจิติร )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บญุทพิย ์แป้นทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189519
นางสาวศภุานนั ไทรวจิติร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189522

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอารยา ทองนาค
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 W 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอารยา ทองนาค )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บญุทพิย ์แป้นทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189522
นางสาวอารยา ทองนาค

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189526

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจรพิจน์ คงทพั
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 W 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจริพจน ์คงทพั )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บญุทพิย ์แป้นทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189526
นายจริพจน์ คงทพั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189527

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจริวฒัน์ ศิลป์ศร
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 W 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจริวฒัน ์ศิลป์ศร )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บญุทพิย ์แป้นทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189527
นายจริวฒัน์ ศิลป์ศร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189529

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชูศกัดิV โพธิVชะอุม่ (ทนุ)
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 W 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชูศกัดิv โพธิvชะอุ่ม (ทนุ) )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บญุทพิย ์แป้นทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189529
นายชูศกัดิV โพธิVชะอุม่ (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189531

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายถริวฒุ ิตรเีนตร
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 W 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายถริวุฒ ิตรีเนตร )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บญุทพิย ์แป้นทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189531
นายถริวฒุิ ตรีเนตร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189533

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพชรพล เรอืงวราหะ
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 W 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพชรพล เรืองวราหะ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บญุทพิย ์แป้นทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189533
นายพชรพล เรืองวราหะ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189535

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพนิิจ มะเลยีบ
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 W 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพนิิจ มะเลยีบ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บญุทพิย ์แป้นทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189535
นายพนิิจ มะเลยีบ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189536

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายภานุพงษ ์มาทอง
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 W 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายภานุพงษ ์มาทอง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บญุทพิย ์แป้นทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189536
นายภานุพงษ ์มาทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189537

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายภศิิษร ์สุขสมผล
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 W 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายภศิิษร ์สุขสมผล )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บญุทพิย ์แป้นทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189537
นายภศิิษร ์สขุสมผล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189538

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายมารุต สแีดง (ทนุ)
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 W 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายมารุต สแีดง (ทนุ) )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บญุทพิย ์แป้นทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189538
นายมารุต สแีดง (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189543

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศภุณัฐ อยู่คง
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 W 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศุภณฐั อยู่คง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บญุทพิย ์แป้นทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189543
นายศภุณัฐ อยูค่ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189544

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสรายทุธ ภกัดีตะเลบ็
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 W 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสรายุทธ ภกัดตีะเลบ็ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บญุทพิย ์แป้นทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189544
นายสรายทุธ ภกัดีตะเลบ็

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189546

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุรกานต ์นิลแกว้
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 01005801 E 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุรกานต ์นิลแกว้ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บญุทพิย ์แป้นทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189546
นายสรุกานต ์นิลแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189547

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุรนาท เรยีบดี
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 W 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุรนาท เรียบด ี)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บญุทพิย ์แป้นทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189547
นายสรุนาท เรียบดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189548

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุรศกัดิV ขาวฉลาด
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 W 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุรศกัดิv ขาวฉลาด )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บญุทพิย ์แป้นทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189548
นายสรุศกัดิV ขาวฉลาด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189550

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอชราย ุสาโชติ
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 W 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอชรายุ สาโชต ิ)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บญุทพิย ์แป้นทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189550
นายอชราย ุสาโชติ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189551

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอนนัต ์ธนมาก
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 W 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอนนัต ์ธนมาก )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บญุทพิย ์แป้นทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189551
นายอนนัต ์ธนมาก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189552

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอมรชยั สลีะมดุ
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 W 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอมรชยั สลีะมดุ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บญุทพิย ์แป้นทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189552
นายอมรชยั สลีะมดุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189554

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชนะเดช อยู่เยน็
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 01005801 E 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชนะเดช อยู่เยน็ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บญุทพิย ์แป้นทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189554
นายชนะเดช อยูเ่ยน็

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189557

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสหรฐั เทยีนแยม้
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 W 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสหรฐั เทยีนแยม้ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บญุทพิย ์แป้นทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189557
นายสหรฐั เทยีนแยม้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189558

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายมานะ เทพอยู่
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 W 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายมานะ เทพอยู่ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บญุทพิย ์แป้นทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189558
นายมานะ เทพอยู่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189559

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุเมธ เทศเดช
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 01005801 E 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุเมธ เทศเดช )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บญุทพิย ์แป้นทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189559
นายสเุมธ เทศเดช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189601

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกวรรณ ประกอบปราณ
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 01005801 E 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกนกวรรณ ประกอบปราณ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.เพญ็ทพิย ์สายกฤษณะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189601
นางสาวกนกวรรณ ประกอบปราณ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189603

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑามาศ แกว้มณี
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 X 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุามาศ แกว้มณี )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.เพญ็ทพิย ์สายกฤษณะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189603
นางสาวจุฑามาศ แกว้มณี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189605

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฎฐา เปลง่แสง
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 X 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฎัฐา เปลง่แสง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.เพญ็ทพิย ์สายกฤษณะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189605
นางสาวณัฎฐา เปลง่แสง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189606

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธวชัชยั พว่งคาํ
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 X 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธวชัชยั พ่วงคาํ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.เพญ็ทพิย ์สายกฤษณะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189606
นายธวชัชยั พว่งคาํ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189609

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปิยะดา อุน่ละม่อม
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 X 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปิยะดา อุ่นละมอ่ม )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.เพญ็ทพิย ์สายกฤษณะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189609
นางสาวปิยะดา อุน่ละม่อม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189610

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภสัทรา ยอดแกว้
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 X 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภสัทรา ยอดแกว้ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.เพญ็ทพิย ์สายกฤษณะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189610
นางสาวภสัทรา ยอดแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189612

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวราตร ีปานดุก
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 X 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวราตรี ปานดุก )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.เพญ็ทพิย ์สายกฤษณะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189612
นางสาวราตรี ปานดกุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189616

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรนิทพิย ์เอี ยมศิริ
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 X 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิรินทพิย ์เอีJยมศิริ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.เพญ็ทพิย ์สายกฤษณะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189616
นางสาวศิรินทพิย ์เอี ยมศิริ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189618

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุดารตัน์ แกว้สะอาด
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 X 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุดารตัน ์แกว้สะอาด )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.เพญ็ทพิย ์สายกฤษณะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189618
นางสาวสดุารตัน์ แกว้สะอาด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189620

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรพรรณ แสนแกว้
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0).6�) 0>)>การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 B 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0>6�ภาษาจนีเบื@องตน้1570101 B 3(3-0-6) อ.ปภสัสร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>�)อาเซยีนศึกษา2500106 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>60ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�G.6�-0).6�) โรงยมิบาสเกตบอล4081602 B 2(1-2-3) อ.กศุล 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (0�.6�-0).6�) SU-404การจดัการและการบริหารพลศึกษา4082101 B 2(2-0-4) อ.คมชนญั G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรพรรณ แสนแกว้ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.เพญ็ทพิย ์สายกฤษณะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
11

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189620
นางสาวอรพรรณ แสนแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189623

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกฤตกร แสงทอง
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 01005801 E 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกฤตกร แสงทอง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.เพญ็ทพิย ์สายกฤษณะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189623
นายกฤตกร แสงทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189624

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกติตศิกัดิV มานะวจิติรวนิช
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 X 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 I 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>A�ภาษาไทยเพืJอการสืJอสาร1540201 H 3(3-0-6) ผศ.รพพีรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกติตศิกัดิv มานะวจิติรวนิช )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.เพญ็ทพิย ์สายกฤษณะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 3

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189624
นายกติตศิกัดิV มานะวจิติรวนิช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189625

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจตพุร เริ มสกลุ
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 X 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจตพุร เริJมสกลุ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.เพญ็ทพิย ์สายกฤษณะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189625
นายจตพุร เริ มสกลุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189627

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเจตนิพทัธ ์วฒุธิรรม
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 X 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 I 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) SU-503จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 C 2(2-0-4) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเจตนิพทัธ ์วุฒธิรรม )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.เพญ็ทพิย ์สายกฤษณะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 2

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189627
นายเจตนิพทัธ ์วฒุิธรรม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189628

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชาครติ ฮวบอนิทร ์
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>�)อาเซยีนศึกษา2500106 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.เปตอง4081519 A 2(1-2-3) อ.ธาํรงค์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชาคริต ฮวบอนิทร ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.เพญ็ทพิย ์สายกฤษณะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7
 6

*
*

13 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189628
นายชาคริต ฮวบอนิทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189632

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธรีวฒุ ิแกละบงัทอง
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 X 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธีรวุฒ ิแกละบงัทอง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.เพญ็ทพิย ์สายกฤษณะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189632
นายธีรวฒุิ แกละบงัทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189633

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนาว ีคงกระพนัธ์
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 X 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนาว ีคงกระพนัธ ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.เพญ็ทพิย ์สายกฤษณะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189633
นายนาว ีคงกระพนัธ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189635

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพลวฒัน์ สบืสาย
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 X 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพลวฒัน ์สบืสาย )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.เพญ็ทพิย ์สายกฤษณะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189635
นายพลวฒัน์ สบืสาย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189636

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายภาณุพงศ ์เกษถนอม
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 X 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายภาณุพงศ ์เกษถนอม )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.เพญ็ทพิย ์สายกฤษณะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189636
นายภาณุพงศ ์เกษถนอม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189637

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายภานุวฒัน์ ทองมาก
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 01005801 E 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายภานุวฒัน ์ทองมาก )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.เพญ็ทพิย ์สายกฤษณะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189637
นายภานุวฒัน์ ทองมาก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189638

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายภรูเิดช แซ่ด่าน
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 X 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายภูริเดช แซ่ด่าน )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.เพญ็ทพิย ์สายกฤษณะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189638
นายภรูิเดช แซ่ด่าน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189639

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายยอดรกั ศรทีพิย์
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 X 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายยอดรกั ศรีทพิย ์)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.เพญ็ทพิย ์สายกฤษณะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189639
นายยอดรกั ศรีทพิย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189640

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรวตัร ์ทา้วพมิ
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 X 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวรวตัร ์ทา้วพมิ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.เพญ็ทพิย ์สายกฤษณะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189640
นายวรวตัร ์ทา้วพมิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189642

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศรณัbู พว่งพรม
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 X 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศรณั�ู พ่วงพรม )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.เพญ็ทพิย ์สายกฤษณะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189642
นายศรณัbู พว่งพรม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189644

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศภุฤกษ ์กองขุนทด
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 01005801 E 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศุภฤกษ ์กองขนุทด )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.เพญ็ทพิย ์สายกฤษณะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189644
นายศภุฤกษ ์กองขุนทด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189645

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสราวธุ เงางาม
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 X 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 I 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>A�ภาษาไทยเพืJอการสืJอสาร1540201 H 3(3-0-6) ผศ.รพพีรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสราวุธ เงางาม )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.เพญ็ทพิย ์สายกฤษณะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 3

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189645
นายสราวธุ เงางาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189648

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายหตัถกร แกว้เนตร
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 X 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายหตัถกร แกว้เนตร )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.เพญ็ทพิย ์สายกฤษณะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189648
นายหตัถกร แกว้เนตร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189651

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอานนท ์สุรยินั
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 X 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอานนท ์สุริยนั )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.เพญ็ทพิย ์สายกฤษณะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189651
นายอานนท ์สรุิยนั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189652

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายออ๊ด กลา้หาญ
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 X 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายออ๊ด กลา้หาญ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.เพญ็ทพิย ์สายกฤษณะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189652
นายออ๊ด กลา้หาญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189655

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวชัรนิทร ์วรกล ั  น
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 X 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 I 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6>0ภาษาองักฤษเพืJอการสืJอสาร1550101 C 3(3-0-6) อ.แสงดาว 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวชัรินทร ์วรกล ั Jน )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.เพญ็ทพิย ์สายกฤษณะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 3

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189655
นายวชัรินทร ์วรกล ั  น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189656

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศภุชยั นุ่นแกว้
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 01005801 E 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศุภชยั นุ่นแกว้ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.เพญ็ทพิย ์สายกฤษณะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189656
นายศภุชยั นุ่นแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189659

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายมารุต ธรรมชาติ
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 01005801 E 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายมารุต ธรรมชาต ิ)

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.เพญ็ทพิย ์สายกฤษณะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189659
นายมารุต ธรรมชาติ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564189660

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกพร พวงเดช
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5641-89/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 X 6(0-360) ผศ.เพญ็ทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกนกพร พวงเดช )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.เพญ็ทพิย ์สายกฤษณะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564189660
นางสาวกนกพร พวงเดช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564244001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลวรรณ นิลแกว้
โปรแกรมวชิา วทิยาการคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี> ปี

5642-44/E
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>6�ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 G 3(3-0-6) ผศ.ประอรนุช C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>AAภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 U 3(3-0-6) อ.ปิJนปินทัธ์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0)�ความเป็นพลเมอืง2500103 B 3(3-0-6) อ.ประสทิธิv 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 14,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 14,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกมลวรรณ นิลแกว้ )

 14,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ปานจติร ์หลงประดษิฐ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 9

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

14,000

2/2560

564244001
นางสาวกมลวรรณ นิลแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสี พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564244003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมารยาท หงษท์อง
โปรแกรมวชิา วทิยาการคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี> ปี

5642-44/E
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>6�ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 G 3(3-0-6) ผศ.ประอรนุช C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>AAภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 U 3(3-0-6) อ.ปิJนปินทัธ์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0)�ความเป็นพลเมอืง2500103 B 3(3-0-6) อ.ประสทิธิv 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 14,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 14,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมารยาท หงษท์อง )

 14,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ปานจติร ์หลงประดษิฐ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 9

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

14,000

2/2560

564244003
นางสาวมารยาท หงษท์อง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสี พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564253039

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรีพล รกัษาราช
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5642-53/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) ไฟฟ้า)อเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั5573706 A 3(2-3-4) อ.บรุีรกัษ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวรีพล รกัษาราช )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บรุีรกัษ ์สงัขค์งเมอืง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

564253039
นายวรีพล รกัษาราช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564253050

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายองักูร กณัหาเลห่ ์
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5642-53/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) ก่อสรา้ง-COMการเขยีนแบบและออกแบบดว้ยคอมพวิเ5501303 A 3(3-0-6) อ. ดร.สุรชยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ไฟฟ้า0ระบบการทาํความเยน็5573301 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0A0>การตดิต ั@งไฟฟ้าภายในอาคาร5573303 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0A0>การจดัการพลงังานไฟฟ้า5573307 A 3(2-2-5) ผศ.พศิิษฐ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0A0>คุณภาพระบบไฟฟ้ากาํลงั5574307 A 3(2-2-5) ผศ.พศิิษฐ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายองักูร กณัหาเลห่ ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บรุีรกัษ ์สงัขค์งเมอืง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 3

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

564253050
นายองักูร กณัหาเลห่ ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564317047

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพรีะพล บญุโพธิV
โปรแกรมวชิา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี> ปี

5643-17/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ Aออกแบบโฆษณา )2013317 A 3(2-2-5) ผศ.ตรีวทิย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพรีะพล บญุโพธิv )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เขมา แฉ่งฉายา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564317047
นายพรีะพล บญุโพธิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564317051

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรียทุธ บรสิุทธิV
โปรแกรมวชิา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี> ปี

5643-17/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) เพชรทรรศนาศิลปะไทย2012102 A 3(2-2-5) อ.เขมา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 2347-Comออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์)2012303 A 3(2-2-5) นางสาวสุดารตัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ )ออกแบบสิJงพมิพ์2013302 A 3(2-2-5) ผศ.ตรีวทิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ Aออกแบบโฆษณา )2013317 A 3(2-2-5) ผศ.ตรีวทิย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวรียุทธ บริสุทธิv )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เขมา แฉ่งฉายา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 0

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564317051
นายวรียทุธ บริสทุธิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564317056

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอรรถชยั สมเพช
โปรแกรมวชิา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี> ปี

5643-17/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>)6ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 K 3(3-0-6) อ.ศิริกลุ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>)6ภาษาองักฤษเพืJอการสืJอสารทางวฒันธรร1550106 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 2347-Comออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์)2012303 A 3(2-2-5) นางสาวสุดารตัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ Eออกแบบผลติภณัฑพ์ื@นบา้น2013403 A 3(2-2-5) อ.นนัทยิา 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ )ออกแบบนิทรรศการ2013503 A 3(2-2-5) อ.ภทัรา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอรรถชยั สมเพช )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เขมา แฉ่งฉายา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 6

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564317056
นายอรรถชยั สมเพช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564328013

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐนร ีแสงโพลง
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5643-28/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0�.6�-0C.6�) )6�0ภาษาจนีเพืJอการท่องเทีJยว1574705 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6>)ภาษาองักฤษสาํหรบัมคัคุเทศก ์61744508 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (0).6�-0�.6�) >6>โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 K 3(3-0-6) อ. ดร.สุดารตัน์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6�สิJงแวดลอ้มกบัการพฒันาทีJย ั Jงยนื4010703 B 3(3-0-6) ผศ.สุภาดา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐันรี แสงโพลง )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.มธุรส ปราบไพรี )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 9

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564328013
นางสาวณัฐนรี แสงโพลง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564418105

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาญจนา เสอืสงา่
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5644-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 H 3(0-350) อ.สุธาสนีิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกาญจนา เสอืสงา่ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สนธยา สาํเภาทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564418105
นางสาวกาญจนา เสอืสงา่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564418146

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุชาดา อาํนวยชยั
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5644-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 H 3(0-350) อ.สุธาสนีิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุชาดา อาํนวยชยั )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สนธยา สาํเภาทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564418146
นางสาวสชุาดา อาํนวยชยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564418205

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาํไลทพิย ์เพชรเมือง
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5644-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) LC403ภาษาองักฤษธุรกจิ )1552602 C 3(3-0-6) MR.Colin Avard E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกาํไลทพิย ์เพชรเมอืง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณด ีอนุสรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564418205
นางสาวกาํไลทพิย ์เพชรเมือง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564418346

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุชีรา อนิทรสวสัดิV
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5644-18/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0E6AภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 D 3(2-1-6) อ.จรรยาพร 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E��หลกัการจดัการ3561101 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุชรีา อนิทรสวสัดิv )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พงศล์ดัดา ป้านสุวรรณ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 3

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564418346
นางสาวสชีุรา อนิทรสวสัดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564435113

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเยาวลกัษณ์ จนัทรเ์พง็
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิปรญิญาตร ี> ปี

5644-35/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0E�)การวเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 E 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเยาวลกัษณ์ จนัทรเ์พง็ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ตวงสทิธิv สนขาํ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

564435113
นางสาวเยาวลกัษณ์ จนัทรเ์พง็

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564435115

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวลลีาวดี พุม่กระจา่ง
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิปรญิญาตร ี> ปี

5644-35/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0E�)การวเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 E 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวลลีาวด ีพุ่มกระจ่าง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ตวงสทิธิv สนขาํ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

564435115
นางสาวลลีาวดี พุม่กระจา่ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564512111

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเรอืงรอง มูลสรวง
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5645-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกค2563507 A 3(3-0-6) นายกฤตนิ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเรืองรอง มลูสรวง )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันยั ท ั Jงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564512111
นางสาวเรืองรอง มูลสรวง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564512116

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรริตัน์ อุน่อบ
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5645-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง :2563503 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริรตัน ์อุ่นอบ )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันยั ท ั Jงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564512116
นางสาวศิริรตัน์ อุน่อบ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564512121

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุรพีร มะโนสมิ
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5645-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายมหาชนเบื@องตน้2561501 B 3(3-0-6) นายสรรกัษ์ C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>�0กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดเีมอืง2564601 A 3(3-0-6) อ.วนัรตั
อ. (�E.6�-00.6�) 0A0)พลงังานทดแทน5540602 B 3(3-0-6) อ.ปองพล 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุรีพร มะโนสมิ )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันยั ท ั Jงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 9

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564512121
นางสาวสรุีพร มะโนสมิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564512123

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวหทยัชนก คาํสอน
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5645-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) )6A0กฎหมายลกัษณะนิตกิรรมและสญัญา2561202 B 3(3-0-6) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายมหาชนเบื@องตน้2561501 A 3(3-0-6) นายสรรกัษ์ C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )AA�6กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 A 3(3-0-6) อ.อรรถพล 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวหทยัชนก คาํสอน )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันยั ท ั Jงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 9

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564512123
นางสาวหทยัชนก คาํสอน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564512162

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอรรถพล ระวงัแคม้
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5645-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายมหาชนเบื@องตน้2561501 B 3(3-0-6) นายสรรกัษ์ C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )AA�6กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 A 3(3-0-6) อ.อรรถพล 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)
ศ. (0).6�-0>.6�) 066กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล2564602 A 2(2-0-4) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0A0)พลงังานทดแทน5540602 B 3(3-0-6) อ.ปองพล 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอรรถพล ระวงัแคม้ )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันยั ท ั Jงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
11

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564512162
นายอรรถพล ระวงัแคม้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564512232

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชยนัต ์เพชรปานกนั
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5645-12/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0)Aกฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง :2563503 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (0).6�-0>.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา )2563505 B 2(2-0-4) นายสรรเพชญ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Cกฎหมายลกัษณะพยาน2563506 E 3(3-0-6) นายพฤฒวรรธ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกค2563507 B 3(3-0-6) นายกฤตนิ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายแรงงานและวธิีพจิารณาคดใีนศา2563508 B 3(3-0-6) ดร.ชนาธิป 0� พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 066กฎหมายเกีJยวกบัการกระทาํความผดิ2563509 B 2(2-0-4) นายภคั 0� พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )AA�0กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา2564401 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชยนัต ์เพชรปานกนั )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อรทยั แซ่เบ ๊)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
19

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564512232
นายชยนัต ์เพชรปานกนั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564512233

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายทรงกลศ กลิ นมาลี
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5645-12/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) )6A)กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบริษทั2562306 B 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายทรงกลศ กลิJนมาล ี)

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อรทยั แซ่เบ ๊)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564512233
นายทรงกลศ กลิ นมาลี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564512244

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายปรญิญา กระชงัแกว้
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5645-12/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) )6A)กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบริษทั2562306 B 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายปริญญา กระชงัแกว้ )

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อรทยั แซ่เบ ๊)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564512244
นายปริญญา กระชงัแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564512261

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุรชิต โพธิVไทรย์
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5645-12/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) )6A)กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบริษทั2562306 B 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  9,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  9,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุรชติ โพธิvไทรย ์)

  9,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อรทยั แซ่เบ ๊)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 9,000

2/2560

564512261
นายสรุชิต โพธิVไทรย์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( เกา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564659017

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐชนน แดงช่วง
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมสารสนเทศและการสืJอสารปรญิญาตร ี> ปี

5646-59/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0A0)พลงังานทดแทน5540602 B 3(3-0-6) อ.ปองพล 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-06.6�) )E6�)เขยีนแบบวศิวกรรม5591102 A 3(1-4-4) อ.ดวงฤดี 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัชนน แดงช่วง )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ปาณิศา แกว้สวสัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 3

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

564659017
นายณัฐชนน แดงช่วง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564666105

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชวลักร ใครสี
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมเครืJองกลปรญิญาตร ี> ปี

5646-66/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีวศิวกรรมเครืJองก5594801 A 3(0-300) รศ. ดร.อทุยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชวลักร ใครส ี)

 18,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

564666105
นายชวลักร ใครสี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นแปดพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564666107

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายทรงเกยีรต ิรตันพนัธ์
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมเครืJองกลปรญิญาตร ี> ปี

5646-66/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีวศิวกรรมเครืJองก5594801 A 3(0-300) รศ. ดร.อทุยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายทรงเกยีรต ิรตันพนัธ ์)

 18,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

564666107
นายทรงเกยีรต ิรตันพนัธ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นแปดพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564666115

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนท ีหูทพิย์
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมเครืJองกลปรญิญาตร ี> ปี

5646-66/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีวศิวกรรมเครืJองก5594801 A 3(0-300) รศ. ดร.อทุยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนท ีหูทพิย ์)

 18,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

564666115
นายนท ีหูทพิย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นแปดพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564666136

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสถาพร บญุลอื
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมเครืJองกลปรญิญาตร ี> ปี

5646-66/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีวศิวกรรมเครืJองก5594801 A 3(0-300) รศ. ดร.อทุยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสถาพร บญุลอื )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

564666136
นายสถาพร บญุลอื

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นแปดพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564722324

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววนิดา คาํโพธิV
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5647-22/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 5 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววนิดา คาํโพธิv )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เสาวลกัษณ์ วบูิรณ์กาล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564722324
นางสาววนิดา คาํโพธิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564723133

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนฐัวฒุ ิจนัทรส์งา่
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5647-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0)�จริยธรรมและทกัษะชวีติ1510101 E 3(3-0-6) อ.ประสทิธิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>AAภาษาไทยเพืJอการคดิวเิคราะห์1540203 C 3(3-0-6) อ.จตพุร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) SU-405วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 F 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนฐัวุฒ ิจนัทรส์งา่ )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ ์ทรพัยน์าวนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 9

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564723133
นายนฐัวฒุิ จนัทรส์งา่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564723345

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายบญัญตั ิแดงประดบั
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5647-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0>.6�-0C.6�) SU-405วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 F 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6�)การเมอืงและการปกครองทอ้งถิJนไทย2552101 B 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 00Gการบริหารราชการแผ่นดนิ2552301 B 3(3-0-6) อ.เทดิศกัดิv > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A���กฎหมายอาญา 0  : ภาคท ั Jวไป2562502 A 3(3-0-6) นายสมศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายบญัญตั ิแดงประดบั )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
12

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564723345
นายบญัญตั ิแดงประดบั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564723355

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวชัรนิทร ์หงษท์อง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5647-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ส. (0�.6�-0E.6�) 0>66การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 A 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ )> ม.ีค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 O 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

  8,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
  8,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวชัรินทร ์หงษท์อง )

  8,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

 8,500

2/2560

564723355
นายวชัรินทร ์หงษท์อง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564815147

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุทธพิงศ ์เสน่เพยีว
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5648-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0>)6ภาษาองักฤษเพืJอการสืJอสารทางวฒันธรร1550106 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 06�ความเป็นพลเมอืง2500103 C 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 60)การใชเ้ทคโนโลยเีพืJอนาํเสนองาน7130402 A 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุทธิพงศ ์เส่นเพยีว )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.โสภาพร กลํ Jาสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 6

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

564815147
นายสทุธิพงศ ์เสน่เพยีว

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
564815201

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวครองขวญั สสีะอาด
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5648-15/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ส. (0).6�-0�.6�) 0>�>ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 I 3(3-0-6) อ. ดร.สรรเสริญ 60 ม.ีค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวครองขวญั สสีะอาด )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.โสภาพร กลํ Jาสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

564815201
นางสาวครองขวญั สสีะอาด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031101

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกวรรณ ไกรเพชร
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) >6Aสถติธุิรกจิ4112105 D 3(3-0-6) อ.เมษยิา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) SU-506การขบัขีJปลอดภยั5590101 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกนกวรรณ ไกรเพชร )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สมนึก วเิศษสมบตั ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 3

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031101
นางสาวกนกวรรณ ไกรเพชร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031108

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจริาภรณ์ อยู่เกษม
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 E 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจริาภรณ์ อยู่เกษม )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สมนึก วเิศษสมบตั ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031108
นางสาวจริาภรณ์ อยูเ่กษม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031110

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑามาศ วนัชะนะ
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 E 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุามาศ วนัชะนะ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สมนึก วเิศษสมบตั ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031110
นางสาวจุฑามาศ วนัชะนะ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031114

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐชญา ผุดผาด
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 E 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัชญา ผุดผาด )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สมนึก วเิศษสมบตั ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031114
นางสาวณัฐชญา ผุดผาด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031117

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธดิารตัน์ ดว้งทอง
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 E 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธิดารตัน ์ดว้งทอง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สมนึก วเิศษสมบตั ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031117
นางสาวธิดารตัน์ ดว้งทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031121

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนุชนารถ นิลหอ้ย
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 c 3(3-0-6) ผศ.สริิเพญ็ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0E>>การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 B 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการวเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 F 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-407การสรา้งเสริมสุขภาวะ4070301 B 3(3-0-6) อ.บวรจติ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนุชนารถ นิลหอ้ย )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สมนึก วเิศษสมบตั ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
12

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031121
นางสาวนุชนารถ นิลหอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031123

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปนดัดา วฒันเวสกร
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 E 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปนดัดา วฒันเวสกร )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สมนึก วเิศษสมบตั ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031123
นางสาวปนดัดา วฒันเวสกร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031125

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปิยธดิา กลบับญุมา
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 E 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปิยธิดา กลบับญุมา )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สมนึก วเิศษสมบตั ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031125
นางสาวปิยธิดา กลบับญุมา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031127

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรนภสั คงเจรญิ
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 E 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพรนภสั คงเจริญ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สมนึก วเิศษสมบตั ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031127
นางสาวพรนภสั คงเจริญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031128

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรพมิล คงบรรจง
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 E 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพรพมิล คงบรรจง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สมนึก วเิศษสมบตั ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031128
นางสาวพรพมิล คงบรรจง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031132

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวแพรพลอย ฐติไิพศาลธนวงศ์
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 E 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวแพรพลอย ฐติไิพศาลธนวงศ ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สมนึก วเิศษสมบตั ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031132
นางสาวแพรพลอย ฐติไิพศาลธนวงศ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031137

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรตัตยิา เตม็ทวี
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 E 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรตัตยิา เต็มทว ี)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สมนึก วเิศษสมบตั ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031137
นางสาวรตัตยิา เตม็ทวี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031141

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววราภรณ์ พวงพยอม
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) >6Aสถติธุิรกจิ4112105 D 3(3-0-6) อ.เมษยิา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววราภรณ์ พวงพยอม )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สมนึก วเิศษสมบตั ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031141
นางสาววราภรณ์ พวงพยอม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031145

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรริตัน์ กลิ นประศรี
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 E 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริรตัน ์กลิJนประศรี )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สมนึก วเิศษสมบตั ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031145
นางสาวศิริรตัน์ กลิ นประศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031146

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสริวิรรณ เปรมปรดิีV
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 E 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสริิวรรณ เปรมปรีดิv )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สมนึก วเิศษสมบตั ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031146
นางสาวสริิวรรณ เปรมปรีดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031151

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุภาวดี รกัษาคร
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 E 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุภาวด ีรกัษาคร )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สมนึก วเิศษสมบตั ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031151
นางสาวสภุาวดี รกัษาคร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031152

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุวนนัท ์ศรด่ีอน
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 E 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุวนนัท ์ศรีด่อน )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สมนึก วเิศษสมบตั ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031152
นางสาวสวุนนัท ์ศรีด่อน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031154

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอภญิญา ชุมภวูร
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 E 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอภญิญา ชมุภูวร )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สมนึก วเิศษสมบตั ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031154
นางสาวอภญิญา ชมุภวูร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031155

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอมิตา เฮงซอ
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 E 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอมติา เฮงซอ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สมนึก วเิศษสมบตั ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031155
นางสาวอมิตา เฮงซอ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031156

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวองัคณา พนัธุเ์กตุ
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 E 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวองัคณา พนัธุเ์กต ุ)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สมนึก วเิศษสมบตั ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031156
นางสาวองัคณา พนัธุเ์กตุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031157

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอญัมณี ศรจีนัทรแ์กว้
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 E 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอญัมณี ศรีจนัทรแ์กว้ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สมนึก วเิศษสมบตั ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031157
นางสาวอญัมณี ศรีจนัทรแ์กว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031159

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจกัรพนัธ ์ทองรกัษ์
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 E 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจกัรพนัธ ์ทองรกัษ ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สมนึก วเิศษสมบตั ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031159
นายจกัรพนัธ ์ทองรกัษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031163

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวสนัต ์บญุพรมทอง
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>�Aภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 Z 3(3-0-6) อ.ธิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0>A6ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 F 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวสนัต ์บญุพรมทอง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สมนึก วเิศษสมบตั ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 6

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031163
นายวสนัต ์บญุพรมทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031164

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศภุกติต ์กนัชยัตะ๊
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 E 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศุภกติต ์กนัชยัตะ๊ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สมนึก วเิศษสมบตั ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031164
นายศภุกติต ์กนัชยัตะ๊

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031202

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาญจนา ขนัตสิจัจพงษ์
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 F 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกาญจนา ขนัตสิจัจพงษ ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031202
นางสาวกาญจนา ขนัตสิจัจพงษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031203

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกติตวิรา ทมิทวปี
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 F 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกติตวิรา ทมิทวปี )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031203
นางสาวกติตวิรา ทมิทวปี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031208

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑามาศ คลี ขยาย
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 F 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุามาศ คลีJขยาย )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031208
นางสาวจุฑามาศ คลี ขยาย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031209

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑารตัน์ บญุธรรม
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 F 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุารตัน ์บญุธรรม )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031209
นางสาวจุฑารตัน์ บญุธรรม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031213

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐฐกิา ภวงัคนนัท์
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 F 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัฐกิา ภวงัคนนัท ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031213
นางสาวณัฐฐกิา ภวงัคนนัท์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031214

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวดวงพร เหลอืงเถลงิพงษ์
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 F 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวดวงพร เหลอืงเถลงิพงษ ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031214
นางสาวดวงพร เหลอืงเถลงิพงษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031217

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธติมิา ทองมีศรี
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) >6>วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 C 3(3-0-6) อ. ดร.สุดารตัน์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธิตมิา ทองมศีรี )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031217
นางสาวธิตมิา ทองมีศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031218

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนรนิทรท์พิย ์อาํไพ
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อา. (�E.6�-0).6�) 0E6Aสมัมนาการบญัชี3524202 A 3(2-2-5) ผศ.รตันาภรณ์ )� ม.ีค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 F 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนรินทรท์พิย ์อาํไพ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031218
นางสาวนรินทรท์พิย ์อาํไพ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031219

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนฤมล สายสนิธ์
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 F 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนฤมล สายสนิธ ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031219
นางสาวนฤมล สายสนิธ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031220

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนยัเนตร อุม้นุช
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 F 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนยัเนตร อุม้นุช )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031220
นางสาวนยัเนตร อุม้นุช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031221

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนํ9าฝน พรหมมา
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 F 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนํ@าฝน พรหมมา )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031221
นางสาวนํ9าฝน พรหมมา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031223

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปรดิีพทัธ ์คาํสวสัดิV
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 F 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปรีดพิทัธ ์คาํสวสัดิv )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031223
นางสาวปรีดิพทัธ ์คาํสวสัดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031224

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปาจรยี ์มีสุข
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 c 3(3-0-6) ผศ.สริิเพญ็ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0E>>การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 B 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการวเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 F 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-407การสรา้งเสริมสุขภาวะ4070301 B 3(3-0-6) อ.บวรจติ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปาจรีย ์มสุีข )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
12

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031224
นางสาวปาจรีย ์มีสขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031231

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวไพลนิ สงัขป์ระเสรฐิ
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 F 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวไพลนิ สงัขป์ระเสริฐ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031231
นางสาวไพลนิ สงัขป์ระเสริฐ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031234

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมลัลกิา ชุตวิริยิะนากลุ
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการวเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 F 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมลัลกิา ชตุวิริิยะนากลุ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031234
นางสาวมลัลกิา ชตุวิริิยะนากลุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031235

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรชัชุมาศ สุขอิ ม
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 F 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรชัชมุาศ สุขอิJม )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031235
นางสาวรชัชมุาศ สขุอิ ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031240

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววาสนา วรรณวงษ์
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0>)0จริยธรรมและทกัษะชวีติ1510101 I 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0>A6ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 F 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) >6>วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 C 3(3-0-6) อ. ดร.สุดารตัน์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววาสนา วรรณวงษ ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 9

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031240
นางสาววาสนา วรรณวงษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031241

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววภิาพร แถมมะนา
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 F 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววภิาพร แถมมะนา )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031241
นางสาววภิาพร แถมมะนา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031243

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศรณัยา ไมแ้ดง
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 F 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศรณัยา ไมแ้ดง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031243
นางสาวศรณัยา ไมแ้ดง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031245

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุกานดา สุทธปิระภา
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 F 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุกานดา สุทธิประภา )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031245
นางสาวสกุานดา สทุธิประภา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031246

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุทตัตา อรญัพนัธ์
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 F 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุทตัตา อรญัพนัธ ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031246
นางสาวสทุตัตา อรญัพนัธ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031248

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุนิตา บตุรดีขนัธ ์
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 F 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุนิตา บตุรดขีนัธ ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031248
นางสาวสนิุตา บตุรดีขนัธ ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031251

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุภาวดี สอาดนกั
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 F 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุภาวด ีสอาดนกั )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031251
นางสาวสภุาวดี สอาดนกั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031252

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสโรชา เทยีนชยั
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อา. (�E.6�-0).6�) 0E6Aสมัมนาการบญัชี3524202 A 3(2-2-5) ผศ.รตันาภรณ์ )� ม.ีค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสโรชา เทยีนชยั )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031252
นางสาวสโรชา เทยีนชยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031254

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรญา เกดิรอด
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 F 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรญา เกดิรอด )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031254
นางสาวอรญา เกดิรอด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031255

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอญัชล ีศรสาย
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 F 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอญัชล ีศรสาย )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031255
นางสาวอญัชล ีศรสาย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031258

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนรงฤทธิV ผิวเหลอืง
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 F 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนรงฤทธิv ผวิเหลอืง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031258
นายนรงฤทธิV ผิวเหลอืง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031260

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวโรตม ์เพชรประเสรฐิ
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) )6>0ภาษาองักฤษเพืJอการสืJอสาร1550101 C 3(3-0-6) อ.แสงดาว 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0E60การบญัชตีน้ทนุ3522202 A 3(4-0-5) อ.จนัทรา 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0E>0การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 C 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E�)การวเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 E 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวโรตม ์เพชรประเสริฐ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
12

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031260
นายวโรตม ์เพชรประเสริฐ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031262

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอรรถพล ธนะอ ั9ว
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0A.6�) 0E60การบญัชตีน้ทนุ3522202 A 3(4-0-5) อ.จนัทรา 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0E>0การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 C 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 F 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอรรถพล ธนะอ ั@ว )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 6

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031262
นายอรรถพล ธนะอ ั9ว

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031263

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอานุภาพ รอดชาติ
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) )6>0ภาษาองักฤษเพืJอการสืJอสาร1550101 D 3(3-0-6) อ.แสงดาว 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0E60การบญัชตีน้ทนุ3522202 A 3(4-0-5) อ.จนัทรา 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0E>0การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 C 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E�)การวเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 E 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอานุภาพ รอดชาต ิ)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
12

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031263
นายอานุภาพ รอดชาติ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031301

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลทพิย ์พรมสวสัดิV
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 G 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกมลทพิย ์พรมสวสัดิv )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031301
นางสาวกมลทพิย ์พรมสวสัดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031308

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจริาภรณ์ เพชรแยม้
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 c 3(3-0-6) ผศ.สริิเพญ็ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0E60การบญัชตีน้ทนุ3522202 A 3(4-0-5) อ.จนัทรา 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0E>0การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 C 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 C 2(0-3-3) อ.วรวุทธิv > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจริาภรณ์ เพชรแยม้ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 9

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031308
นางสาวจริาภรณ์ เพชรแยม้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031309

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑามาศ เรอืงทอง
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 G 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุามาศ เรืองทอง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031309
นางสาวจุฑามาศ เรืองทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031313

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐกานต ์สุวรรณบูรณ์
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 G 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐักานต ์สุวรรณบูรณ์ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031313
นางสาวณัฐกานต ์สวุรรณบูรณ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031314

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐธยาน์ แกว้กอง
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 G 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัธยาน ์แกว้กอง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031314
นางสาวณัฐธยาน์ แกว้กอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031316

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธารนีิ อากาศเมฆ
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 G 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธารินี อากาศเมฆ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031316
นางสาวธารินี อากาศเมฆ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031319

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนลณิา วงษม์ะเซาะ
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 G 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนลณิา วงษม์ะเซาะ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031319
นางสาวนลณิา วงษม์ะเซาะ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031327

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพนิตา แสงอรุณ
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 G 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพนิตา แสงอรุณ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031327
นางสาวพนิตา แสงอรุณ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031329

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรพมิล ชยัชอุม่
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 G 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพรพมิล ชยัชอุ่ม )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031329
นางสาวพรพมิล ชยัชอุม่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031330

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรสุดา ยอดทอง
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 G 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพรสุดา ยอดทอง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031330
นางสาวพรสดุา ยอดทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031332

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสริมินต ์มั  งค ั  ง
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 G 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสริิมนต ์ม ั Jงค ั Jง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031332
นางสาวสริิมนต ์ม ั  งค ั  ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031334

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศภุศิา ย่านวารี
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 G 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศุภศิา ย่านวารี )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031334
นางสาวศภุศิา ยา่นวารี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031336

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมณีรตัน์ นกขําดี
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 G 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมณีรตัน ์นกขาํด ี)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031336
นางสาวมณีรตัน์ นกขําดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031339

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุง่นภา นอ้ยภาษี
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 G 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรุ่งนภา นอ้ยภาษ ี)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031339
นางสาวรุ่งนภา นอ้ยภาษี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031341

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรรณฤดี หุ่นงาม
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 G 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววรรณฤด ีหุ่นงาม )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031341
นางสาววรรณฤดี หุน่งาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031342

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววราพร ม่านทอง
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อา. (�E.6�-0).6�) 0E6Aสมัมนาการบญัชี3524202 A 3(2-2-5) ผศ.รตันาภรณ์ )� ม.ีค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 G 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววราพร มา่นทอง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031342
นางสาววราพร ม่านทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031345

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศรสวรรค ์พึ งภกัตร ์
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 G 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศรสวรรค ์พึJงภกัตร ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031345
นางสาวศรสวรรค ์พึ งภกัตร ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031346

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศศิธร ยองใย
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 G 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศศิธร ยองใย )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031346
นางสาวศศิธร ยองใย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031347

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสริกิาญจน์ รสจนัทร ์
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 G 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสริิกาญจน ์รสจนัทร ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031347
นางสาวสริิกาญจน์ รสจนัทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031348

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุกญัญา กิ งนอก
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 G 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุกญัญา กิJงนอก )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031348
นางสาวสกุญัญา กิ งนอก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031349

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุนิสา บญุธรรม
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 G 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุนิสา บญุธรรม )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031349
นางสาวสนิุสา บญุธรรม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031351

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุภาภรณ์ แสงอาทติย์
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 G 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุภาภรณ์ แสงอาทติย ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031351
นางสาวสภุาภรณ์ แสงอาทติย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031357

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอารยี ์ปั9นจ ั  น
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 G 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอารีย ์ปั@นจ ั Jน )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031357
นางสาวอารีย ์ปั9นจ ั  น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031364

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชญัญา สุนทรพฤกษ์
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 G 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชญัญา สุนทรพฤกษ ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031364
นางสาวชญัญา สนุทรพฤกษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574031365

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรสุรยี ์รอดยิ9ม
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5740-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 G 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, ผศ.รตันาภรณ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพรสุรีย ์รอดยิ@ม )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574031365
นางสาวพรสรุีย ์รอดยิ9ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกรฉตัร สวา่งศรี
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 A 1(0-60) อ.ศิวาพร
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 A 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 A 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>6>การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 A 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) )6AAวรรณคดเีอกของไทย1543308 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6�Aสมัมนาภาษาไทย1544901 A 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6�)การวจิยัทางภาษาไทย1544902 A 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกรฉตัร สวา่งศรี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.พวงเพญ็ สวา่งใจ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101503
นางสาวกรฉตัร สวา่งศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัทรจ์ริา งามพกัตร ์
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 A 1(0-60) อ.ศิวาพร
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 A 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 A 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>6>การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 A 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) )6AAวรรณคดเีอกของไทย1543308 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6�Aสมัมนาภาษาไทย1544901 A 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6�)การวจิยัทางภาษาไทย1544902 A 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจนัทรจ์ริา งามพกัตร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.พวงเพญ็ สวา่งใจ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101504
นางสาวจนัทรจ์ริา งามพกัตร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจารุณี เจนจบเขตต์
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 A 1(0-60) อ.ศิวาพร
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 A 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 A 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>6>การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 A 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) )6AAวรรณคดเีอกของไทย1543308 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6�Aสมัมนาภาษาไทย1544901 A 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6�)การวจิยัทางภาษาไทย1544902 A 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจารุณี เจนจบเขตต ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.พวงเพญ็ สวา่งใจ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101505
นางสาวจารุณี เจนจบเขตต์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101506

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจติรฤดี ฐานะ
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 A 1(0-60) อ.ศิวาพร
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 A 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 A 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>6>การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 A 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) )6AAวรรณคดเีอกของไทย1543308 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6�Aสมัมนาภาษาไทย1544901 A 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6�)การวจิยัทางภาษาไทย1544902 A 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจติรฤด ีฐานะ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.พวงเพญ็ สวา่งใจ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101506
นางสาวจติรฤดี ฐานะ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101507

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุไรรตัน์ ดิษฐวงศ์
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 A 1(0-60) อ.ศิวาพร
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 A 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 A 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>6>การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 A 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) )6AAวรรณคดเีอกของไทย1543308 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6�Aสมัมนาภาษาไทย1544901 A 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6�)การวจิยัทางภาษาไทย1544902 A 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจไุรรตัน ์ดษิฐวงศ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.พวงเพญ็ สวา่งใจ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101507
นางสาวจุไรรตัน์ ดิษฐวงศ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101509

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชนิกานต ์วนัแกว้
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 A 1(0-60) อ.ศิวาพร
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 A 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 A 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>6>การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 A 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) )6AAวรรณคดเีอกของไทย1543308 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6�Aสมัมนาภาษาไทย1544901 A 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6�)การวจิยัทางภาษาไทย1544902 A 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชนิกานต ์วนัแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.พวงเพญ็ สวา่งใจ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101509
นางสาวชนิกานต ์วนัแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101511

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐณิชา งอกงาม
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 A 1(0-60) อ.ศิวาพร
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 A 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 A 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>6>การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 A 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) )6AAวรรณคดเีอกของไทย1543308 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6�Aสมัมนาภาษาไทย1544901 A 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6�)การวจิยัทางภาษาไทย1544902 A 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัณิชา งอกงาม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.พวงเพญ็ สวา่งใจ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101511
นางสาวณัฐณิชา งอกงาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐวรรณ อาํพนัทอง
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 A 1(0-60) อ.ศิวาพร
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 A 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 A 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>6>การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 A 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6�Aสมัมนาภาษาไทย1544901 A 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6�)การวจิยัทางภาษาไทย1544902 A 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0>�Aภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) อ.ธิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัวรรณ อาํพนัทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.พวงเพญ็ สวา่งใจ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101512
นางสาวณัฐวรรณ อาํพนัทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101513

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณิลวดี มีสุข
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 A 1(0-60) อ.ศิวาพร
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 A 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 A 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>6>การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 A 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) )6AAวรรณคดเีอกของไทย1543308 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6�Aสมัมนาภาษาไทย1544901 A 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6�)การวจิยัทางภาษาไทย1544902 A 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณิลวด ีมสุีข )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.พวงเพญ็ สวา่งใจ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101513
นางสาวณิลวดี มีสขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101514

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวดวงพร มากมูล
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 A 1(0-60) อ.ศิวาพร
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-405เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา1033101 A 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>>�ภาษาศาสตรส์าํหรบัครู1541102 B 3(3-0-6) อ.อบุลวรรณ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>6>การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 A 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 A 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6��วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 A 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0>�Aภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) อ.ธิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวดวงพร มากมลู )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.พวงเพญ็ สวา่งใจ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 9

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101514
นางสาวดวงพร มากมูล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101515

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวดวงลดัดา กลุม่ยา    (ทนุ)
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 A 1(0-60) อ.ศิวาพร
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 A 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 A 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>6>การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 A 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) )6AAวรรณคดเีอกของไทย1543308 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6�Aสมัมนาภาษาไทย1544901 A 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6�)การวจิยัทางภาษาไทย1544902 A 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวดวงลดัดา กลุม่ยา    (ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.พวงเพญ็ สวา่งใจ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101515
นางสาวดวงลดัดา กลุม่ยา    (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101516

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทพิยว์รรณ บางทราย
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 A 1(0-60) อ.ศิวาพร
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 A 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 A 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>6>การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 A 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) )6AAวรรณคดเีอกของไทย1543308 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6�Aสมัมนาภาษาไทย1544901 A 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6�)การวจิยัทางภาษาไทย1544902 A 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวทพิยว์รรณ บางทราย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.พวงเพญ็ สวา่งใจ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101516
นางสาวทพิยว์รรณ บางทราย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101517

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธรญัญา พูลสวสัดิV
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 A 1(0-60) อ.ศิวาพร
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 A 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 A 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>6>การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 A 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) )6AAวรรณคดเีอกของไทย1543308 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6�Aสมัมนาภาษาไทย1544901 A 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6�)การวจิยัทางภาษาไทย1544902 A 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธรญัญา พูลสวสัดิv )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.พวงเพญ็ สวา่งใจ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101517
นางสาวธรญัญา พูลสวสัดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101518

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธดิารตัน์ ชูช่อเกตุ
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 A 1(0-60) อ.ศิวาพร
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 A 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 A 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>6>การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 A 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) )6AAวรรณคดเีอกของไทย1543308 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6�Aสมัมนาภาษาไทย1544901 A 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6�)การวจิยัทางภาษาไทย1544902 A 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธิดารตัน ์ชูช่อเกต ุ)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.พวงเพญ็ สวา่งใจ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101518
นางสาวธิดารตัน์ ชูช่อเกตุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101521

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพลอยไพลนิ ไชยรกัษ ์ (ทนุ)
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 A 1(0-60) อ.ศิวาพร
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 A 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 A 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>6>การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 A 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) )6AAวรรณคดเีอกของไทย1543308 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6�Aสมัมนาภาษาไทย1544901 A 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6�)การวจิยัทางภาษาไทย1544902 A 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพลอยไพลนิ ไชยรกัษ ์ (ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.พวงเพญ็ สวา่งใจ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101521
นางสาวพลอยไพลนิ ไชยรกัษ ์ (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101522

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมนาศิร ิสนธิ
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 A 1(0-60) อ.ศิวาพร
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 A 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 A 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>6>การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 A 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) )6AAวรรณคดเีอกของไทย1543308 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6�Aสมัมนาภาษาไทย1544901 A 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6�)การวจิยัทางภาษาไทย1544902 A 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมนาศิริ สนธิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.พวงเพญ็ สวา่งใจ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101522
นางสาวมนาศิริ สนธิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101524

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฏฐพร พฒัทอง
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 A 1(0-60) อ.ศิวาพร
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 A 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 A 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>6>การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 A 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) )6AAวรรณคดเีอกของไทย1543308 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6�Aสมัมนาภาษาไทย1544901 A 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6�)การวจิยัทางภาษาไทย1544902 A 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฏัฐพร พฒัทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.พวงเพญ็ สวา่งใจ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101524
นางสาวณัฏฐพร พฒัทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101526

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววชิุดา พูลนอ้ย
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 A 1(0-60) อ.ศิวาพร
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 A 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 A 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>6>การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 A 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) )6AAวรรณคดเีอกของไทย1543308 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6�Aสมัมนาภาษาไทย1544901 A 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6�)การวจิยัทางภาษาไทย1544902 A 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววชิดุา พูลนอ้ย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.พวงเพญ็ สวา่งใจ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101526
นางสาววชิดุา พูลนอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101527

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววภิาว ีมาคลา้ย
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 A 1(0-60) อ.ศิวาพร
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 A 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 A 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>6>การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 A 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) )6AAวรรณคดเีอกของไทย1543308 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6�Aสมัมนาภาษาไทย1544901 A 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6�)การวจิยัทางภาษาไทย1544902 A 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววภิาว ีมาคลา้ย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.พวงเพญ็ สวา่งใจ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101527
นางสาววภิาว ีมาคลา้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101528

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรนิภา รอ้ยแกว้
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 A 1(0-60) อ.ศิวาพร
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 A 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 A 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>6>การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 A 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) )6AAวรรณคดเีอกของไทย1543308 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6�Aสมัมนาภาษาไทย1544901 A 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6�)การวจิยัทางภาษาไทย1544902 A 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิรินภา รอ้ยแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.พวงเพญ็ สวา่งใจ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101528
นางสาวศิรินภา รอ้ยแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101529

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรพิร ฉุยฉาย
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 A 1(0-60) อ.ศิวาพร
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 A 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 A 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)�จริยธรรมและทกัษะชวีติ1510101 G 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>6>การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 A 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) )6AAวรรณคดเีอกของไทย1543308 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6�Aสมัมนาภาษาไทย1544901 A 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6�)การวจิยัทางภาษาไทย1544902 A 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริพร ฉุยฉาย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.พวงเพญ็ สวา่งใจ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101529
นางสาวศิริพร ฉุยฉาย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101530

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสลลิทพิย ์ยิ9มใย
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 A 1(0-60) อ.ศิวาพร
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 A 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 A 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>6>การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 A 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) )6AAวรรณคดเีอกของไทย1543308 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6�Aสมัมนาภาษาไทย1544901 A 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6�)การวจิยัทางภาษาไทย1544902 A 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสลลิทพิย ์ยิ@มใย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.พวงเพญ็ สวา่งใจ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101530
นางสาวสลลิทพิย ์ยิ9มใย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101531

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุกญัญา ศรสีดใส
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 A 1(0-60) อ.ศิวาพร
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 A 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 A 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>6>การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 A 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) )6AAวรรณคดเีอกของไทย1543308 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6�Aสมัมนาภาษาไทย1544901 A 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6�)การวจิยัทางภาษาไทย1544902 A 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุกญัญา ศรีสดใส )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.พวงเพญ็ สวา่งใจ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101531
นางสาวสกุญัญา ศรีสดใส

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101532

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุธดิา อ ั cนตุ่ม
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 A 1(0-60) อ.ศิวาพร
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 A 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 A 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>6>การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 A 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) )6AAวรรณคดเีอกของไทย1543308 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6�Aสมัมนาภาษาไทย1544901 A 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6�)การวจิยัทางภาษาไทย1544902 A 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุธิดา อ ั �นตุ่ม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.พวงเพญ็ สวา่งใจ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101532
นางสาวสธุิดา อ ั cนตุม่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101533

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุธติา ชนะ
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 A 1(0-60) อ.ศิวาพร
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 A 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 A 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>6>การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 A 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) )6AAวรรณคดเีอกของไทย1543308 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6�Aสมัมนาภาษาไทย1544901 A 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6�)การวจิยัทางภาษาไทย1544902 A 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุธิตา ชนะ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.พวงเพญ็ สวา่งใจ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101533
นางสาวสธุิตา ชนะ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101534

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุภารตัน์ ดงเยน็
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 A 1(0-60) อ.ศิวาพร
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 A 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 A 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>6>การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 A 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) )6AAวรรณคดเีอกของไทย1543308 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6�Aสมัมนาภาษาไทย1544901 A 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6�)การวจิยัทางภาษาไทย1544902 A 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุภารตัน ์ดงเยน็ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.พวงเพญ็ สวา่งใจ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101534
นางสาวสภุารตัน์ ดงเยน็

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101536

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอภญิญา ใจกระจา่ง
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 A 1(0-60) อ.ศิวาพร
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 A 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 A 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>6>การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 A 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) )6AAวรรณคดเีอกของไทย1543308 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6�Aสมัมนาภาษาไทย1544901 A 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6�)การวจิยัทางภาษาไทย1544902 A 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอภญิญา ใจกระจ่าง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.พวงเพญ็ สวา่งใจ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101536
นางสาวอภญิญา ใจกระจา่ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101538

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวองัคณา ประมงค์
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 A 1(0-60) อ.ศิวาพร
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 A 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 A 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>6>การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 A 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) )6AAวรรณคดเีอกของไทย1543308 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6�Aสมัมนาภาษาไทย1544901 A 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6�)การวจิยัทางภาษาไทย1544902 A 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวองัคณา ประมงค ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.พวงเพญ็ สวา่งใจ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101538
นางสาวองัคณา ประมงค์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101541

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธติ ิแกน่คาํ
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 A 1(0-60) อ.ศิวาพร
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 A 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 A 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>6>การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 A 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) )6AAวรรณคดเีอกของไทย1543308 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6�Aสมัมนาภาษาไทย1544901 A 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6�)การวจิยัทางภาษาไทย1544902 A 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธิต ิแก่นคาํ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.พวงเพญ็ สวา่งใจ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101541
นายธิต ิแกน่คาํ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101542

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรริตัน์ สุทธกิลุสมบตัิ
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 A 1(0-60) อ.ศิวาพร
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 A 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 A 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>6>การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 A 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) )6AAวรรณคดเีอกของไทย1543308 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6�Aสมัมนาภาษาไทย1544901 A 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6�)การวจิยัทางภาษาไทย1544902 A 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริรตัน ์สุทธิกลุสมบตั ิ)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.พวงเพญ็ สวา่งใจ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101542
นางสาวศิริรตัน์ สทุธิกลุสมบตัิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101543

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพลวฒัน์ ยศวปิาน
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 A 1(0-60) อ.ศิวาพร
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 A 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 A 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>6>การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 A 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) )6AAวรรณคดเีอกของไทย1543308 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6�Aสมัมนาภาษาไทย1544901 A 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6�)การวจิยัทางภาษาไทย1544902 A 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพลวฒัน ์ยศวปิาน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.พวงเพญ็ สวา่งใจ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101543
นายพลวฒัน์ ยศวปิาน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101544

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายปรเมษฐ ศรกีาํเหนิด
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 A 1(0-60) อ.ศิวาพร
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 A 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 A 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>6>การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 A 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) )6AAวรรณคดเีอกของไทย1543308 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6�Aสมัมนาภาษาไทย1544901 A 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6�)การวจิยัทางภาษาไทย1544902 A 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายปรเมษฐ ศรีกาํเหนิด )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.พวงเพญ็ สวา่งใจ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101544
นายปรเมษฐ ศรีกาํเหนิด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101545

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเซลลาห ์สาหมะ (ทนุ)
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 A 1(0-60) อ.ศิวาพร
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 A 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 A 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>6>การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 A 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) )6AAวรรณคดเีอกของไทย1543308 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6�Aสมัมนาภาษาไทย1544901 A 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6�)การวจิยัทางภาษาไทย1544902 A 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเซลลาห ์สาหมะ (ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.พวงเพญ็ สวา่งใจ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101545
นางสาวเซลลาห ์สาหมะ (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101546

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอญัมณี เกตศุรี
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 A 1(0-60) อ.ศิวาพร
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 A 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 A 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>6>การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 A 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) )6AAวรรณคดเีอกของไทย1543308 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6�Aสมัมนาภาษาไทย1544901 A 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6�)การวจิยัทางภาษาไทย1544902 A 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอญัมณี เกตศุรี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.พวงเพญ็ สวา่งใจ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101546
นางสาวอญัมณี เกตศุรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101601

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกพร พรมเชื9 อ
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 B 1(0-60) อ.จณิหจ์ฑุา
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 B 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 B 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0>6)การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 B 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>6)วรรณคดเีอกของไทย1543308 B 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )6�0สมัมนาภาษาไทย1544901 B 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>>>การวจิยัทางภาษาไทย1544902 B 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกนกพร พรมเชื@อ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จตพุร บญุประเสริฐ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101601
นางสาวกนกพร พรมเชื9 อ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101602

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกวรรณ เชยชื นจติร
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 B 1(0-60) อ.จณิหจ์ฑุา
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 B 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 B 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0>6)การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 B 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>6)วรรณคดเีอกของไทย1543308 B 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )6�0สมัมนาภาษาไทย1544901 B 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>>>การวจิยัทางภาษาไทย1544902 B 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกนกวรรณ เชยชืJนจติร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จตพุร บญุประเสริฐ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101602
นางสาวกนกวรรณ เชยชื นจติร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101603

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกลุรตัน์ เอี ยมสอาด
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 B 1(0-60) อ.จณิหจ์ฑุา
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 B 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 B 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0>6)การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 B 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>6)วรรณคดเีอกของไทย1543308 B 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )6�0สมัมนาภาษาไทย1544901 B 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>>>การวจิยัทางภาษาไทย1544902 B 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกลุรตัน ์เอีJยมสอาด )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จตพุร บญุประเสริฐ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101603
นางสาวกลุรตัน์ เอี ยมสอาด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101604

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเกศสุดา รตันสุภา
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 B 1(0-60) อ.จณิหจ์ฑุา
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 B 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 B 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0>6)การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 B 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>6)วรรณคดเีอกของไทย1543308 B 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )6�0สมัมนาภาษาไทย1544901 B 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>>>การวจิยัทางภาษาไทย1544902 B 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเกศสุดา รตันสุภา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จตพุร บญุประเสริฐ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101604
นางสาวเกศสดุา รตันสภุา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101605

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวขวญักมล บญุสทิธิV
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 B 1(0-60) อ.จณิหจ์ฑุา
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 B 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 B 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0>6)การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 B 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>6)วรรณคดเีอกของไทย1543308 B 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )6�0สมัมนาภาษาไทย1544901 B 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>>>การวจิยัทางภาษาไทย1544902 B 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวขวญักมล บญุสทิธิv )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จตพุร บญุประเสริฐ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101605
นางสาวขวญักมล บญุสทิธิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101607

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชไมพร บญุธรรม
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 B 1(0-60) อ.จณิหจ์ฑุา
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 B 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 B 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0>6)การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 B 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>6)วรรณคดเีอกของไทย1543308 B 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )6�0สมัมนาภาษาไทย1544901 B 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>>>การวจิยัทางภาษาไทย1544902 B 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชไมพร บญุธรรม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จตพุร บญุประเสริฐ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101607
นางสาวชไมพร บญุธรรม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101609

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณรณัญา พวงใส
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 B 1(0-60) อ.จณิหจ์ฑุา
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 B 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 B 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0>6)การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 B 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>6)วรรณคดเีอกของไทย1543308 B 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )6�0สมัมนาภาษาไทย1544901 B 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>>>การวจิยัทางภาษาไทย1544902 B 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณรณัญา พวงใส )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จตพุร บญุประเสริฐ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101609
นางสาวณรณัญา พวงใส

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101610

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐพร มณีบญุยงั
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 B 1(0-60) อ.จณิหจ์ฑุา
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 B 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 B 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0>6)การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 B 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>6)วรรณคดเีอกของไทย1543308 B 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )6�0สมัมนาภาษาไทย1544901 B 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>>>การวจิยัทางภาษาไทย1544902 B 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัพร มณีบญุยงั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จตพุร บญุประเสริฐ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101610
นางสาวณัฐพร มณีบญุยงั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101614

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนาภรณ์ ภูร่ะยา้     (ทนุ)
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 B 1(0-60) อ.จณิหจ์ฑุา
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 B 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 B 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0>6)การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 B 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>6)วรรณคดเีอกของไทย1543308 B 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )6�0สมัมนาภาษาไทย1544901 B 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>>>การวจิยัทางภาษาไทย1544902 B 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธนาภรณ์ ภู่ระยา้     (ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จตพุร บญุประเสริฐ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101614
นางสาวธนาภรณ์ ภูร่ะยา้     (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101615

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนฐัฐา น่วมไข่
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 B 1(0-60) อ.จณิหจ์ฑุา
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 B 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 B 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0>6)การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 B 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>6)วรรณคดเีอกของไทย1543308 B 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )6�0สมัมนาภาษาไทย1544901 B 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>>>การวจิยัทางภาษาไทย1544902 B 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนฐัฐา น่วมไข ่)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จตพุร บญุประเสริฐ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101615
นางสาวนฐัฐา น่วมไข่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101616

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนาถกานต ์ชยัวงค์
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 B 1(0-60) อ.จณิหจ์ฑุา
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 B 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 B 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0>6)การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 B 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>6)วรรณคดเีอกของไทย1543308 B 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )6�0สมัมนาภาษาไทย1544901 B 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>>>การวจิยัทางภาษาไทย1544902 B 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนาถกานต ์ชยัวงค ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จตพุร บญุประเสริฐ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101616
นางสาวนาถกานต ์ชยัวงค์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101618

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิภาพร บญุกนั
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 B 1(0-60) อ.จณิหจ์ฑุา
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 B 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 B 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0>6)การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 B 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>6)วรรณคดเีอกของไทย1543308 B 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )6�0สมัมนาภาษาไทย1544901 B 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>>>การวจิยัทางภาษาไทย1544902 B 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนิภาพร บญุกนั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จตพุร บญุประเสริฐ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101618
นางสาวนิภาพร บญุกนั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101621

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปณุยาพร สเีมฆ
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 B 1(0-60) อ.จณิหจ์ฑุา
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 B 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 B 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0>6)การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 B 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>6)วรรณคดเีอกของไทย1543308 B 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )6�0สมัมนาภาษาไทย1544901 B 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>>>การวจิยัทางภาษาไทย1544902 B 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปณุยาพร สเีมฆ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จตพุร บญุประเสริฐ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101621
นางสาวปณุยาพร สเีมฆ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101622

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวผุสชา นิลเถื อน
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 B 1(0-60) อ.จณิหจ์ฑุา
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 B 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 B 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0>6)การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 B 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>6)วรรณคดเีอกของไทย1543308 B 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )6�0สมัมนาภาษาไทย1544901 B 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>>>การวจิยัทางภาษาไทย1544902 B 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวผุสชา นิลเถืJอน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จตพุร บญุประเสริฐ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101622
นางสาวผุสชา นิลเถื อน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101624

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชัรนิทรย์า บวับาน
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 B 1(0-60) อ.จณิหจ์ฑุา
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 B 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 B 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0>6)การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 B 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>6)วรรณคดเีอกของไทย1543308 B 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )6�0สมัมนาภาษาไทย1544901 B 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>>>การวจิยัทางภาษาไทย1544902 B 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพชัรินทรย์า บวับาน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จตพุร บญุประเสริฐ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101624
นางสาวพชัรินทรย์า บวับาน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101625

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพมิพช์นก ทพัสกลุ
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 B 1(0-60) อ.จณิหจ์ฑุา
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 B 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 B 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0>6)การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 B 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>6)วรรณคดเีอกของไทย1543308 B 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )6�0สมัมนาภาษาไทย1544901 B 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>>>การวจิยัทางภาษาไทย1544902 B 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพมิพช์นก ทพัสกลุ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จตพุร บญุประเสริฐ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101625
นางสาวพมิพช์นก ทพัสกลุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101626

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวแพรพรรณ เหรยีญทอง
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 B 1(0-60) อ.จณิหจ์ฑุา
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 B 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 B 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0>6)การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 B 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>6)วรรณคดเีอกของไทย1543308 B 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )6�0สมัมนาภาษาไทย1544901 B 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>>>การวจิยัทางภาษาไทย1544902 B 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวแพรพรรณ เหรียญทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จตพุร บญุประเสริฐ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101626
นางสาวแพรพรรณ เหรียญทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101627

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภทัราภรณ์ ภกูองแกว้
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 B 1(0-60) อ.จณิหจ์ฑุา
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 B 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 B 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0>6)การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 B 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>6)วรรณคดเีอกของไทย1543308 B 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )6�0สมัมนาภาษาไทย1544901 B 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>>>การวจิยัทางภาษาไทย1544902 B 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภทัราภรณ์ ภูกองแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จตพุร บญุประเสริฐ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101627
นางสาวภทัราภรณ์ ภกูองแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101628

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมลัลกิา ศานตปิระพนัธ์
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 B 1(0-60) อ.จณิหจ์ฑุา
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 B 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 B 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0>6)การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 B 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>6)วรรณคดเีอกของไทย1543308 B 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )6�0สมัมนาภาษาไทย1544901 B 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>>>การวจิยัทางภาษาไทย1544902 B 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมลัลกิา ศานตปิระพนัธ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จตพุร บญุประเสริฐ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101628
นางสาวมลัลกิา ศานตปิระพนัธ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101629

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุง่นภา ลาภโพธิVทอง
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 B 1(0-60) อ.จณิหจ์ฑุา
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 B 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 B 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0>6)การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 B 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>6)วรรณคดเีอกของไทย1543308 B 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )6�0สมัมนาภาษาไทย1544901 B 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>>>การวจิยัทางภาษาไทย1544902 B 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรุ่งนภา ลาภโพธิvทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จตพุร บญุประเสริฐ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101629
นางสาวรุ่งนภา ลาภโพธิVทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101630

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวลลติา รุง่โรจน์
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 B 1(0-60) อ.จณิหจ์ฑุา
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 B 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 B 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0>6)การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 B 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>6)วรรณคดเีอกของไทย1543308 B 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )6�0สมัมนาภาษาไทย1544901 B 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>>>การวจิยัทางภาษาไทย1544902 B 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวลลติา รุ่งโรจน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จตพุร บญุประเสริฐ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101630
นางสาวลลติา รุ่งโรจน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101631

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววลัภา เสมาลอ้ม
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 B 1(0-60) อ.จณิหจ์ฑุา
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 B 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 B 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0>6)การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 B 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>6)วรรณคดเีอกของไทย1543308 B 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )6�0สมัมนาภาษาไทย1544901 B 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>>>การวจิยัทางภาษาไทย1544902 B 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววลัภา เสมาลอ้ม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จตพุร บญุประเสริฐ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101631
นางสาววลัภา เสมาลอ้ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101632

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววมิล สุกเกลี9ยง
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 B 1(0-60) อ.จณิหจ์ฑุา
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 B 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 B 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0>6)การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 B 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>6)วรรณคดเีอกของไทย1543308 B 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )6�0สมัมนาภาษาไทย1544901 B 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>>>การวจิยัทางภาษาไทย1544902 B 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววมิล สุกเกลี@ยง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จตพุร บญุประเสริฐ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101632
นางสาววมิล สกุเกลี9ยง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101633

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรพิร แกว้ภสูทิธิV
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 B 1(0-60) อ.จณิหจ์ฑุา
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 B 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 B 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0>6)การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 B 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>6)วรรณคดเีอกของไทย1543308 B 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )6�0สมัมนาภาษาไทย1544901 B 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>>>การวจิยัทางภาษาไทย1544902 B 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริพร แกว้ภูสทิธิv )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จตพุร บญุประเสริฐ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101633
นางสาวศิริพร แกว้ภสูทิธิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101634

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรพิรรษา ประทมุเทอืง
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 B 1(0-60) อ.จณิหจ์ฑุา
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 B 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 B 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0>6)การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 B 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>6)วรรณคดเีอกของไทย1543308 B 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )6�0สมัมนาภาษาไทย1544901 B 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>>>การวจิยัทางภาษาไทย1544902 B 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริพรรษา ประทมุเทอืง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จตพุร บญุประเสริฐ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101634
นางสาวศิริพรรษา ประทมุเทอืง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101635

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสมิตา เพง็สกลุ
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 B 1(0-60) อ.จณิหจ์ฑุา
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 B 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 B 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0>6)การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 B 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>6)วรรณคดเีอกของไทย1543308 B 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )6�0สมัมนาภาษาไทย1544901 B 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>>>การวจิยัทางภาษาไทย1544902 B 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสมติา เพง็สกลุ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จตพุร บญุประเสริฐ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101635
นางสาวสมิตา เพง็สกลุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101636

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุดารตัน์ ลอืยศ
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 B 1(0-60) อ.จณิหจ์ฑุา
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 B 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 B 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0>6)การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 B 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>6)วรรณคดเีอกของไทย1543308 B 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )6�0สมัมนาภาษาไทย1544901 B 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>>>การวจิยัทางภาษาไทย1544902 B 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุดารตัน ์ลอืยศ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จตพุร บญุประเสริฐ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101636
นางสาวสดุารตัน์ ลอืยศ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101637

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุนิษา โลดทนงค์
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 B 1(0-60) อ.จณิหจ์ฑุา
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 B 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 B 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0>6)การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 B 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>6)วรรณคดเีอกของไทย1543308 B 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )6�0สมัมนาภาษาไทย1544901 B 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>>>การวจิยัทางภาษาไทย1544902 B 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุนิษา โลดทนงค ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จตพุร บญุประเสริฐ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101637
นางสาวสนิุษา โลดทนงค์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101638

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสโรชา ม่วงแสง
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 B 1(0-60) อ.จณิหจ์ฑุา
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 B 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 B 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0>6)การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 B 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>6)วรรณคดเีอกของไทย1543308 B 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )6�0สมัมนาภาษาไทย1544901 B 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>>>การวจิยัทางภาษาไทย1544902 B 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสโรชา มว่งแสง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จตพุร บญุประเสริฐ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101638
นางสาวสโรชา ม่วงแสง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101639

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวโสภา เสงี ยมตน   (ทนุ)
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 B 1(0-60) อ.จณิหจ์ฑุา
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 B 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 B 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0>6)การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 B 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>6)วรรณคดเีอกของไทย1543308 B 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )6�0สมัมนาภาษาไทย1544901 B 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>>>การวจิยัทางภาษาไทย1544902 B 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวโสภา เสงีJยมตน   (ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จตพุร บญุประเสริฐ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101639
นางสาวโสภา เสงี ยมตน   (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101640

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวองัคณา หอมเนตร
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 B 1(0-60) อ.จณิหจ์ฑุา
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 B 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 B 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0>6)การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 B 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>6)วรรณคดเีอกของไทย1543308 B 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )6�0สมัมนาภาษาไทย1544901 B 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>>>การวจิยัทางภาษาไทย1544902 B 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวองัคณา หอมเนตร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จตพุร บญุประเสริฐ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101640
นางสาวองัคณา หอมเนตร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101641

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอมุาภรณ์ พึ งธรรม
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 B 1(0-60) อ.จณิหจ์ฑุา
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 B 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 B 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0>6)การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 B 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>6)วรรณคดเีอกของไทย1543308 B 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )6�0สมัมนาภาษาไทย1544901 B 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>>>การวจิยัทางภาษาไทย1544902 B 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอมุาภรณ์ พึJงธรรม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จตพุร บญุประเสริฐ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101641
นางสาวอมุาภรณ์ พึ งธรรม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101643

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศรายธุ พูนประเสรฐิ
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 B 1(0-60) อ.จณิหจ์ฑุา
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 B 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 B 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0>6)การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 B 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>6)วรรณคดเีอกของไทย1543308 B 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )6�0สมัมนาภาษาไทย1544901 B 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>>>การวจิยัทางภาษาไทย1544902 B 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศรายุธ พูนประเสริฐ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จตพุร บญุประเสริฐ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101643
นายศรายธุ พูนประเสริฐ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101644

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววนิดา วรรณทุ
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 B 1(0-60) อ.จณิหจ์ฑุา
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 B 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 B 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0>6)การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 B 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>6)วรรณคดเีอกของไทย1543308 B 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )6�0สมัมนาภาษาไทย1544901 B 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>>>การวจิยัทางภาษาไทย1544902 B 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววนิดา วรรณท ุ)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จตพุร บญุประเสริฐ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101644
นางสาววนิดา วรรณทุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574101645

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรญัญา สุขแสนนาน
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5741-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 B 1(0-60) อ.จณิหจ์ฑุา
จ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 B 3(2-2-5) รศ. ดร.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-407การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 B 3(2-2-5) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0>6)การเขยีนสารคดแีละบนัเทงิคดี1543206 B 3(2-2-5) อ.ทนงศ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>6)วรรณคดเีอกของไทย1543308 B 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )6�0สมัมนาภาษาไทย1544901 B 3(2-2-5) ผศ.รพพีรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0>>>การวจิยัทางภาษาไทย1544902 B 3(2-2-5) อ.พชัรินทร์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววรญัญา สุขแสนนาน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จตพุร บญุประเสริฐ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574101645
นางสาววรญัญา สขุแสนนาน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102501

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกวรรณ สามเกลยีว
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 C 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>A6ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 H 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) LC303การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 A 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 A 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) คหกรรม-0อาหารนานาชาตเิบื@องตน้4090101 E 3(2-2-5) อ.ธนิดา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-505การขบัขีJปลอดภยั5590101 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00001 B 0(0-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00002 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกนกวรรณ สามเกลยีว )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

20
 3

*
*

23 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102501
นางสาวกนกวรรณ สามเกลยีว

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102502

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกลิ นบปุผา พทุธนิมิตร
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 C 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>�6ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 G 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) LC303การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 A 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC303รอ้ยแกว้ภาษาองักฤษ1553504 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐัสุดา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 A 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0A06การประหยดัพลงังาน5540603 A 3(3-0-6) อ.ภาณุศกัดิv 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกลิJนบปุผา พทุธนิมติร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102502
นางสาวกลิ นบปุผา พทุธนิมิตร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาญจนา วชิชุปกรณ์วณิช
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 C 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) LC303การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 A 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 A 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-505การขบัขีJปลอดภยั5590101 C 3(2-2-5) อ.ปวณี G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกาญจนา วชิชปุกรณ์วณิช )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 0

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102504
นางสาวกาญจนา วชิชปุกรณ์วณิช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเกศินี หมิะคุณ    (ทนุ)
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 C 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) LC303การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 A 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 A 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-505การขบัขีJปลอดภยั5590101 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเกศินี หมิะคุณ    (ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 0

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102505
นางสาวเกศินี หมิะคณุ    (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102506

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวขจพีรรณ เหี9ยมหาญ
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 C 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6>0ภาษาองักฤษเพืJอการสืJอสาร1550101 C 3(3-0-6) อ.แสงดาว 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) LC303การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 A 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 A 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-505การขบัขีJปลอดภยั5590101 C 3(2-2-5) อ.ปวณี G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวขจพีรรณ เหี@ยมหาญ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 3

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102506
นางสาวขจพีรรณ เหี9ยมหาญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102507

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจรวยพร หนูสงค์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 C 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) LC303การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 A 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 A 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) คหกรรม-0อาหารนานาชาตเิบื@องตน้4090101 E 3(2-2-5) อ.ธนิดา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจรวยพร หนูสงค ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 0

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102507
นางสาวจรวยพร หนูสงค์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102508

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจริวดี ดีคลา้ย
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 C 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) LC303การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 A 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 A 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G��AอาหารเพืJอสุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-505การขบัขีJปลอดภยั5590101 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจริวด ีดคีลา้ย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 3

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102508
นางสาวจริวดี ดีคลา้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102511

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวโชตกิาญจน์ เพชรมณี
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 C 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 A 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) LC303การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 A 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC303รอ้ยแกว้ภาษาองักฤษ1553504 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐัสุดา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 A 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0A06การประหยดัพลงังาน5540603 A 3(3-0-6) อ.ภาณุศกัดิv 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวโชตกิาญจน ์เพชรมณี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102511
นางสาวโชตกิาญจน์ เพชรมณี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัชชา ศรเีบญจวรรณ
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 C 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) LC303การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 A 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 A 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-505การขบัขีJปลอดภยั5590101 C 3(2-2-5) อ.ปวณี G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณชัชา ศรีเบญจวรรณ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 0

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102512
นางสาวณัชชา ศรีเบญจวรรณ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102513

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐธดิา รื นอารมย์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 C 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) LC303การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 A 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC303รอ้ยแกว้ภาษาองักฤษ1553504 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐัสุดา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 A 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) คหกรรม-0อาหารนานาชาตเิบื@องตน้4090101 E 3(2-2-5) อ.ธนิดา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัธิดา รืJนอารมย ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 0

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102513
นางสาวณัฐธิดา รื นอารมย์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102514

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐยา วเิศษเนตร   (ทนุ)
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 C 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>A6ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 H 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) LC303การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 A 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 A 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัยา วเิศษเนตร   (ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 3

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102514
นางสาวณัฐยา วเิศษเนตร   (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102515

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเตชินี ดาราวงษ์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 C 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) LC303การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 A 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 A 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-505การขบัขีJปลอดภยั5590101 C 3(2-2-5) อ.ปวณี G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเตชนีิ ดาราวงษ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 0

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102515
นางสาวเตชินี ดาราวงษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102516

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธญัญลกัษณ์ คาํทพิย์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 C 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) LC303การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 A 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 A 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G��AอาหารเพืJอสุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธญัญลกัษณ์ คาํทพิย ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 3

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102516
นางสาวธญัญลกัษณ์ คาํทพิย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102517

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนาถวณีา ทรพัยส์นอง
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 C 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) LC303การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 A 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 A 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-505การขบัขีJปลอดภยั5590101 C 3(2-2-5) อ.ปวณี G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00001 B 0(0-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00002 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนาถวณีา ทรพัยส์นอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 0

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102517
นางสาวนาถวณีา ทรพัยส์นอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102519

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปนดัดา สงิหกลุ
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 C 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) LC303การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 A 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 A 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G��AอาหารเพืJอสุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-505การขบัขีJปลอดภยั5590101 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปนดัดา สงิหกลุ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 3

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102519
นางสาวปนดัดา สงิหกลุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102520

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรนภา ทวสีุข
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 C 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) LC303การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 A 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 A 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) คหกรรม-0อาหารนานาชาตเิบื@องตน้4090101 E 3(2-2-5) อ.ธนิดา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพรนภา ทวสุีข )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 0

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102520
นางสาวพรนภา ทวสีขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102521

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชัรภรณ์ เงนิงาม
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 C 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) LC303การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 A 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC303รอ้ยแกว้ภาษาองักฤษ1553504 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐัสุดา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 A 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0A06การประหยดัพลงังาน5540603 A 3(3-0-6) อ.ภาณุศกัดิv 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-505การขบัขีJปลอดภยั5590101 C 3(2-2-5) อ.ปวณี G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00001 B 0(0-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00002 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพชัรภรณ์ เงนิงาม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102521
นางสาวพชัรภรณ์ เงนิงาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102522

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรีะญา พราหมณ์ฤกษ์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 C 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) LC303การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 A 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 A 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G��AอาหารเพืJอสุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-505การขบัขีJปลอดภยั5590101 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพรีะญา พราหมณ์ฤกษ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 3

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102522
นางสาวพรีะญา พราหมณ์ฤกษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102523

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมนรดา เจยีมอนิวรรต
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 C 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) LC303การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 A 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 A 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-505การขบัขีJปลอดภยั5590101 C 3(2-2-5) อ.ปวณี G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมนรดา เจยีมอนิวรรต )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 0

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102523
นางสาวมนรดา เจยีมอนิวรรต

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102524

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมานิตา คลา้ยสงัข์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 C 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) LC303การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 A 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC303รอ้ยแกว้ภาษาองักฤษ1553504 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐัสุดา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 A 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00001 B 0(0-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00002 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมานิตา คลา้ยสงัข ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 0

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102524
นางสาวมานิตา คลา้ยสงัข์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102525

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมกุรนิทร ์สุขอยู่    (ทนุ)
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 C 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) LC303การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 A 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A���การสรา้งเสริมสุขภาวะ4070301 A 3(3-0-6) อ.บวรจติ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G��AอาหารเพืJอสุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมกุรินทร ์สุขอยู่    (ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 6

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102525
นางสาวมกุรินทร ์สขุอยู ่   (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102526

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรชัฎาภรณ์ สายกาํพรา้
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 C 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) LC303การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 A 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC303รอ้ยแกว้ภาษาองักฤษ1553504 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐัสุดา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 A 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00001 B 0(0-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00002 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรชัฎาภรณ์ สายกาํพรา้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 0

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102526
นางสาวรชัฎาภรณ์ สายกาํพรา้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102527

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุง่ทพิย ์เกตบุรรจง
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 C 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>�6ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 G 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) LC303การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 A 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC303รอ้ยแกว้ภาษาองักฤษ1553504 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐัสุดา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 A 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0A06การประหยดัพลงังาน5540603 A 3(3-0-6) อ.ภาณุศกัดิv 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00001 B 0(0-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00002 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรุ่งทพิย ์เกตบุรรจง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102527
นางสาวรุ่งทพิย ์เกตบุรรจง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102528

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุง่ไพลนิ วอ่งไว
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 C 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>A6ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 H 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) LC303การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 A 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 A 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรุ่งไพลนิ วอ่งไว )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 3

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102528
นางสาวรุ่งไพลนิ วอ่งไว

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102529

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววราภรณ์ อบแยม้
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 C 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) LC303การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 A 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 A 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) คหกรรม-0อาหารนานาชาตเิบื@องตน้4090101 E 3(2-2-5) อ.ธนิดา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววราภรณ์ อบแยม้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 0

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102529
นางสาววราภรณ์ อบแยม้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102530

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววจิติรา นุภาสนัต์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 C 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) LC303การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 A 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC303รอ้ยแกว้ภาษาองักฤษ1553504 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐัสุดา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 A 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00001 B 0(0-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00002 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววจิติรา นุภาสนัต ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 0

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102530
นางสาววจิติรา นุภาสนัต ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102532

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศศธร มีชยั    (ทนุ)
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 C 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) LC303การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 A 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 A 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-505การขบัขีJปลอดภยั5590101 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศศธร มชียั    (ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 0

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102532
นางสาวศศธร มีชยั    (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102533

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุธมิา นุชเนตร
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 C 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) LC303การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 A 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 A 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G��AอาหารเพืJอสุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-505การขบัขีJปลอดภยั5590101 C 3(2-2-5) อ.ปวณี G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุธิมา นุชเนตร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 3

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102533
นางสาวสธุิมา นุชเนตร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102534

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุภาพร ชูชาติ
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 C 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6>0ภาษาองักฤษเพืJอการสืJอสาร1550101 C 3(3-0-6) อ.แสงดาว 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) LC303การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 A 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A���การสรา้งเสริมสุขภาวะ4070301 A 3(3-0-6) อ.บวรจติ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G��AอาหารเพืJอสุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุภาพร ชูชาต ิ)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 9

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102534
นางสาวสภุาพร ชูชาติ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102535

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุมาพรรณ คาํยิ ง
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 C 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) LC303การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 A 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 A 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00001 B 0(0-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00002 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุมาพรรณ คาํยิJง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 0

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102535
นางสาวสมุาพรรณ คาํยิ ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102536

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุวมิล คงชํานาญ
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 C 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) LC303การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 A 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC303รอ้ยแกว้ภาษาองักฤษ1553504 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐัสุดา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 A 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00001 B 0(0-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00002 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุวมิล คงชาํนาญ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 0

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102536
นางสาวสวุมิล คงชํานาญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102537

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวโสรญา โลดทนงค์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 C 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>AAภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 M 3(3-0-6) อ. ดร.ณฐัสุดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>A6ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 H 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) LC303การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 A 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC303รอ้ยแกว้ภาษาองักฤษ1553504 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐัสุดา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 A 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00001 B 0(0-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00002 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวโสรญา โลดทนงค ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102537
นางสาวโสรญา โลดทนงค์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102538

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเหมือนฝนั แสงหริญั
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 C 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) LC303การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 A 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 A 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) คหกรรม-0อาหารนานาชาตเิบื@องตน้4090101 E 3(2-2-5) อ.ธนิดา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเหมอืนฝนั แสงหริญั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 0

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102538
นางสาวเหมือนฝนั แสงหริญั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102539

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวไหมเงนิ แกน่อาสา
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 C 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) LC303การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 A 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A���การสรา้งเสริมสุขภาวะ4070301 A 3(3-0-6) อ.บวรจติ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G��AอาหารเพืJอสุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวไหมเงนิ แก่นอาสา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 6

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102539
นางสาวไหมเงนิ แกน่อาสา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102540

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอธชิา ยอดแฉลม้
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 C 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) LC303การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 A 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 A 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-505การขบัขีJปลอดภยั5590101 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอธิชา ยอดแฉลม้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 0

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102540
นางสาวอธิชา ยอดแฉลม้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102542

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรนุชา ศรสีุข
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 C 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) LC303การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 A 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC303รอ้ยแกว้ภาษาองักฤษ1553504 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐัสุดา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 A 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00001 B 0(0-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00002 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรนุชา ศรีสุข )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 0

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102542
นางสาวอรนุชา ศรีสขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102543

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอารยา ชลพสิุทธิV (ทนุ)
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 C 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) LC303การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 A 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A���การสรา้งเสริมสุขภาวะ4070301 A 3(3-0-6) อ.บวรจติ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G��AอาหารเพืJอสุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอารยา ชลพสุิทธิv (ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 6

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102543
นางสาวอารยา ชลพสิทุธิV (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102544

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเฉลมิศิร ิสมงาม
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 C 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) LC303การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 A 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC303รอ้ยแกว้ภาษาองักฤษ1553504 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐัสุดา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 A 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00001 B 0(0-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00002 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเฉลมิศิริ สมงาม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 0

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102544
นางสาวเฉลมิศิริ สมงาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102546

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายไท โพธิVชยั
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 C 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) LC303การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 A 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC303รอ้ยแกว้ภาษาองักฤษ1553504 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐัสุดา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 A 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายไท โพธิvชยั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 0

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102546
นายไท โพธิVชยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102549

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนาวนิ ชาบรา     (ทนุ)
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 C 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) LC303การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 A 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 A 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-505การขบัขีJปลอดภยั5590101 C 3(2-2-5) อ.ปวณี G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนาวนิ ชาบรา     (ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 0

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102549
นายนาวนิ ชาบรา     (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102550

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนิภทัธ ์ไชยสมทุร
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 C 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) LC303การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 A 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 A 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-505การขบัขีJปลอดภยั5590101 C 3(2-2-5) อ.ปวณี G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนิภทัธ ์ไชยสมทุร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 0

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102550
นายนิภทัธ ์ไชยสมทุร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102551

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายไพฑูรย ์ทพินดั
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 C 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) LC303การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 A 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC303รอ้ยแกว้ภาษาองักฤษ1553504 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐัสุดา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 A 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00001 B 0(0-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00002 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายไพฑูรย ์ทพินดั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 0

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102551
นายไพฑูรย ์ทพินดั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102552

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอามีน ยาโหงด    (ทนุ)
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 C 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) LC303การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 A 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 A 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-505การขบัขีJปลอดภยั5590101 C 3(2-2-5) อ.ปวณี G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอามนี ยาโหงด    (ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 0

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102552
นายอามีน ยาโหงด    (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102553

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรตัน์ตกิาล หูทพิย์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 C 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6A0ทกัษะบูรณาการ1553103 A 3(1-2-6) อ.ทศันพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) LC303การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 A 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 A 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) คหกรรม-0อาหารนานาชาตเิบื@องตน้4090101 E 3(2-2-5) อ.ธนิดา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรตันต์กิาล หูทพิย ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สุทศัน ์นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 0

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102553
นางสาวรตัน์ตกิาล หูทพิย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102602

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกวรรณ กงัวล
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 D 1(0-60) อ.ตรีนุช
จ. (06.6�-0C.6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>)ทกัษะบูรณาการ1553103 B 3(1-2-6) MR.Colin Avard 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>>การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 B 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6�>การทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 B 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกนกวรรณ กงัวล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มฆัวาน นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 0

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102602
นางสาวกนกวรรณ กงัวล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102605

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกลัยส์ุดา เลศิอาวาส
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 D 1(0-60) อ.ตรีนุช
จ. (06.6�-0C.6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>)ทกัษะบูรณาการ1553103 B 3(1-2-6) MR.Colin Avard 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>>การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 B 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6�>การทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 B 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-405การขบัขีJปลอดภยั5590101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกลัยสุ์ดา เลศิอาวาส )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มฆัวาน นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 0

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102605
นางสาวกลัยส์ดุา เลศิอาวาส

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102607

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกญัรสัมิ ผุดผาดกลุเศรษฐ ์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 D 1(0-60) อ.ตรีนุช
จ. (06.6�-0C.6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>�6ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 G 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>)ทกัษะบูรณาการ1553103 B 3(1-2-6) MR.Colin Avard 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>>การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 B 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6�>การทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกญัรสัม ิผุดผาดกลุเศรษฐ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มฆัวาน นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 3

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102607
นางสาวกญัรสัมิ ผุดผาดกลุเศรษฐ ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102608

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจตพุร สุวรรณบตุร
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 D 1(0-60) อ.ตรีนุช
จ. (06.6�-0C.6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 B 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6�>การทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 B 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจตพุร สุวรรณบตุร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มฆัวาน นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 0

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102608
นางสาวจตพุร สวุรรณบตุร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102609

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจารุวรรณ ลิ9มสกลุ
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 D 1(0-60) อ.ตรีนุช
จ. (06.6�-0C.6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>)ทกัษะบูรณาการ1553103 B 3(1-2-6) MR.Colin Avard 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6�>การทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 B 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-405การขบัขีJปลอดภยั5590101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจารุวรรณ ลิ@มสกลุ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มฆัวาน นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 0

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102609
นางสาวจารุวรรณ ลิ9มสกลุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102610

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจริาพร นาคแกว้
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 D 1(0-60) อ.ตรีนุช
จ. (06.6�-0C.6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>)ทกัษะบูรณาการ1553103 B 3(1-2-6) MR.Colin Avard 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>>การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 B 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6�>การทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 B 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจริาพร นาคแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มฆัวาน นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 0

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102610
นางสาวจริาพร นาคแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102612

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชุตมิา อิ มใจ
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 D 1(0-60) อ.ตรีนุช
จ. (06.6�-0C.6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>)ทกัษะบูรณาการ1553103 B 3(1-2-6) MR.Colin Avard 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>>การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 B 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6�>การทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 B 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0A0)พลงังานทดแทน5540602 B 3(3-0-6) อ.ปองพล 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-505การขบัขีJปลอดภยั5590101 C 3(2-2-5) อ.ปวณี G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชตุมิา อิJมใจ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มฆัวาน นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 3

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102612
นางสาวชตุมิา อิ มใจ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102613

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฐติมิา บญุมั  น
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 D 1(0-60) อ.ตรีนุช
จ. (06.6�-0C.6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>)ทกัษะบูรณาการ1553103 B 3(1-2-6) MR.Colin Avard 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>>การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 B 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6�>การทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 B 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวฐติมิา บญุม ั Jน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มฆัวาน นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 0

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102613
นางสาวฐติมิา บญุมั  น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102614

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐกลุ เทพนาค
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 D 1(0-60) อ.ตรีนุช
จ. (06.6�-0C.6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>)ทกัษะบูรณาการ1553103 B 3(1-2-6) MR.Colin Avard 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>>การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 B 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6�>การทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 B 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐักลุ เทพนาค )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มฆัวาน นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 0

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102614
นางสาวณัฐกลุ เทพนาค

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102617

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนญัญา ตนัลอืเกยีรติ
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 D 1(0-60) อ.ตรีนุช
จ. (06.6�-0C.6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>>การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 B 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6�>การทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 B 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00001 C 0(0-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00002 C 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธนญัญา ตนัลอืเกยีรต ิ)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มฆัวาน นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 0

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102617
นางสาวธนญัญา ตนัลอืเกยีรติ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102618

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนฤมล โสภาพศิ
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 D 1(0-60) อ.ตรีนุช
จ. (06.6�-0C.6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>)ทกัษะบูรณาการ1553103 B 3(1-2-6) MR.Colin Avard 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>>การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 B 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6�>การทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 B 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-405การขบัขีJปลอดภยั5590101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนฤมล โสภาพศิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มฆัวาน นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 0

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102618
นางสาวนฤมล โสภาพศิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102619

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิลาวรรณ แยม้เต่า
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 D 1(0-60) อ.ตรีนุช
จ. (06.6�-0C.6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>)ทกัษะบูรณาการ1553103 B 3(1-2-6) MR.Colin Avard 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>>การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 B 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6�>การทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 B 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-405การขบัขีJปลอดภยั5590101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนิลาวรรณ แยม้เต่า )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มฆัวาน นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 0

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102619
นางสาวนิลาวรรณ แยม้เตา่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102620

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวบณุยานุช พูลสุข
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 D 1(0-60) อ.ตรีนุช
จ. (06.6�-0C.6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>>การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 B 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6�>การทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 B 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวบณุยานุช พูลสุข )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มฆัวาน นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 0

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102620
นางสาวบณุยานุช พูลสขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102622

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปทติตา โชตมิิตร
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 D 1(0-60) อ.ตรีนุช
จ. (06.6�-0C.6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>)ทกัษะบูรณาการ1553103 B 3(1-2-6) MR.Colin Avard 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>>การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 B 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6�>การทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 B 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-505การขบัขีJปลอดภยั5590101 C 3(2-2-5) อ.ปวณี G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปทติตา โชตมิติร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มฆัวาน นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 0

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102622
นางสาวปทติตา โชตมิิตร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102623

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปณุยาพร เชื อมชิต
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 D 1(0-60) อ.ตรีนุช
จ. (06.6�-0C.6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>)ทกัษะบูรณาการ1553103 B 3(1-2-6) MR.Colin Avard 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>>การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 B 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6�>การทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 B 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0A0)พลงังานทดแทน5540602 B 3(3-0-6) อ.ปองพล 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปณุยาพร เชืJอมชติ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มฆัวาน นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 3

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102623
นางสาวปณุยาพร เชื อมชิต

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102625

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพณัณ์ชิตา อคัรโชคธวิฒัน์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 D 1(0-60) อ.ตรีนุช
จ. (06.6�-0C.6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>)ทกัษะบูรณาการ1553103 B 3(1-2-6) MR.Colin Avard 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>>การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 B 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6�>การทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 B 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-405การขบัขีJปลอดภยั5590101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพณัณ์ชติา อคัรโชคธิวฒัน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มฆัวาน นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 0

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102625
นางสาวพณัณ์ชิตา อคัรโชคธิวฒัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102626

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภสันนัท ์เนตรกาศกัดิV
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 D 1(0-60) อ.ตรีนุช
จ. (06.6�-0C.6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>)ทกัษะบูรณาการ1553103 B 3(1-2-6) MR.Colin Avard 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>>การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 B 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6�>การทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 B 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) คหกรรม-0อาหารนานาชาตเิบื@องตน้4090101 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภสันนัท ์เนตรกาศกัดิv )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มฆัวาน นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 0

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102626
นางสาวภสันนัท ์เนตรกาศกัดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102627

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมจันนัท ์รศัมี    (ทนุ)
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 D 1(0-60) อ.ตรีนุช
อ. (�E.6�-0).6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>�6ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 G 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>)ทกัษะบูรณาการ1553103 B 3(1-2-6) MR.Colin Avard 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>>การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 B 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6ACการทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 A 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) คหกรรม-0อาหารนานาชาตเิบื@องตน้4090101 E 3(2-2-5) อ.ธนิดา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมจันนัท ์รศัม ี   (ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มฆัวาน นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 3

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102627
นางสาวมจันนัท ์รศัมี    (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102628

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมาล ีอารเีพื อน
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 D 1(0-60) อ.ตรีนุช
จ. (06.6�-0C.6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>)ทกัษะบูรณาการ1553103 B 3(1-2-6) MR.Colin Avard 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>>การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 B 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-506รอ้ยแกว้ภาษาองักฤษ1553504 B 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐัสุดา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6�>การทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 B 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00001 C 0(0-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00002 C 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมาล ีอารีเพืJอน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มฆัวาน นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 0

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102628
นางสาวมาล ีอารีเพื อน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102629

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรมณัยา แดงแสง
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 D 1(0-60) อ.ตรีนุช
จ. (06.6�-0C.6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>)ทกัษะบูรณาการ1553103 B 3(1-2-6) MR.Colin Avard 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>>การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 B 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-506รอ้ยแกว้ภาษาองักฤษ1553504 B 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐัสุดา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6�>การทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 B 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00001 C 0(0-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00002 C 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรมณัยา แดงแสง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มฆัวาน นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 0

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102629
นางสาวรมณัยา แดงแสง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102631

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรรณวศิา เฟื องฟู
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 D 1(0-60) อ.ตรีนุช
จ. (06.6�-0C.6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>)ทกัษะบูรณาการ1553103 B 3(1-2-6) MR.Colin Avard 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>>การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 B 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6�>การทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 B 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-405การขบัขีJปลอดภยั5590101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววรรณวศิา เฟืJ องฟู )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มฆัวาน นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 0

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102631
นางสาววรรณวศิา เฟื องฟู

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102632

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรศิรา ทองชยัเดช
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 D 1(0-60) อ.ตรีนุช
จ. (06.6�-0C.6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>)ทกัษะบูรณาการ1553103 B 3(1-2-6) MR.Colin Avard 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>>การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 B 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-506รอ้ยแกว้ภาษาองักฤษ1553504 B 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐัสุดา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6�>การทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 B 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00001 C 0(0-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00002 C 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววริศรา ทองชยัเดช )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มฆัวาน นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 0

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102632
นางสาววริศรา ทองชยัเดช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102633

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววภิาภรณ์ สรอ้ยกลํ  า
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 D 1(0-60) อ.ตรีนุช
จ. (06.6�-0C.6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>)ทกัษะบูรณาการ1553103 B 3(1-2-6) MR.Colin Avard 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>>การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 B 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6�>การทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 B 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-405การขบัขีJปลอดภยั5590101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววภิาภรณ์ สรอ้ยกลํ Jา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มฆัวาน นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 0

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102633
นางสาววภิาภรณ์ สรอ้ยกลํ  า

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102634

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววริยิา พูลพพิฒัน์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 D 1(0-60) อ.ตรีนุช
จ. (06.6�-0C.6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>)ทกัษะบูรณาการ1553103 B 3(1-2-6) MR.Colin Avard 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6�>การทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 B 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววริิยา พูลพพิฒัน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มฆัวาน นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 0

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102634
นางสาววริิยา พูลพพิฒัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102635

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสมชัญา พวงทาผา
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 D 1(0-60) อ.ตรีนุช
จ. (06.6�-0C.6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>AAภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 K 3(3-0-6) อ. ดร.ณฐัสุดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>)ทกัษะบูรณาการ1553103 B 3(1-2-6) MR.Colin Avard 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>>การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 B 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6�>การทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 B 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) คหกรรม-0อาหารนานาชาตเิบื@องตน้4090101 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสมชัญา พวงทาผา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มฆัวาน นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 3

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102635
นางสาวสมชัญา พวงทาผา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102636

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุดาพร พานแพน
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 D 1(0-60) อ.ตรีนุช
จ. (06.6�-0C.6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>>การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 B 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6�>การทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 B 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-405การขบัขีJปลอดภยั5590101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุดาพร พานแพน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มฆัวาน นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 0

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102636
นางสาวสดุาพร พานแพน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102641

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอชิรญาณ์ สวามิภกัดิV    (ทนุ)
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 D 1(0-60) อ.ตรีนุช
จ. (06.6�-0C.6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>�6ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 G 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>)ทกัษะบูรณาการ1553103 B 3(1-2-6) MR.Colin Avard 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>>การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 B 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6�>การทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอชริญาณ์ สวามภิกัดิv    (ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มฆัวาน นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 3

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102641
นางสาวอชิรญาณ์ สวามิภกัดิV    (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102642

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรณิชชา อคัรกลุพชิา
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 D 1(0-60) อ.ตรีนุช
จ. (06.6�-0C.6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>AAภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 K 3(3-0-6) อ. ดร.ณฐัสุดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>)ทกัษะบูรณาการ1553103 B 3(1-2-6) MR.Colin Avard 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>>การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 B 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6�>การทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 B 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) คหกรรม-0อาหารนานาชาตเิบื@องตน้4090101 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรณิชชา อคัรกลุพชิา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มฆัวาน นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 3

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102642
นางสาวอรณิชชา อคัรกลุพชิา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102643

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอจัจนา บญุมาก
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 D 1(0-60) อ.ตรีนุช
จ. (06.6�-0C.6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>)ทกัษะบูรณาการ1553103 B 3(1-2-6) MR.Colin Avard 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6�>การทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 B 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-405การขบัขีJปลอดภยั5590101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอจัจนา บญุมาก )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มฆัวาน นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 0

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102643
นางสาวอจัจนา บญุมาก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102644

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอาลษิา ประโลมรมัย์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 D 1(0-60) อ.ตรีนุช
จ. (06.6�-0C.6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>)6ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 K 3(3-0-6) อ.ศิริกลุ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 B 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6�>การทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 B 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00001 C 0(0-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00002 C 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอาลษิา ประโลมรมัย ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มฆัวาน นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102644
นางสาวอาลษิา ประโลมรมัย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102645

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชยัวฒัน์ ชนานนัทไ์พศาล
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 D 1(0-60) อ.ตรีนุช
จ. (06.6�-0C.6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>)ทกัษะบูรณาการ1553103 B 3(1-2-6) MR.Colin Avard 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6�>การทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 B 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0A0)พลงังานทดแทน5540602 B 3(3-0-6) อ.ปองพล 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00001 C 0(0-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00002 C 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชยัวฒัน ์ชนานนัทไ์พศาล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มฆัวาน นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 6

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102645
นายชยัวฒัน์ ชนานนัทไ์พศาล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102646

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายทรงพล สทิธพินัธ ์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 D 1(0-60) อ.ตรีนุช
จ. (06.6�-0C.6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 B 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6�>การทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 B 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายทรงพล สทิธิพนัธ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มฆัวาน นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 0

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102646
นายทรงพล สทิธิพนัธ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102647

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนวชิญ ์สงิหพ์า
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 D 1(0-60) อ.ตรีนุช
จ. (06.6�-0C.6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) LC303การฟงัและพูด )1551202 C 3(3-0-6) MISSEmily Renee ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6AAการพูดภาษาองักฤษในทีJชมุชน1552203 B 3(1-2-6) Mr.William David E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>)ทกัษะบูรณาการ1553103 B 3(1-2-6) MR.Colin Avard 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6�>การทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 B 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-405การขบัขีJปลอดภยั5590101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนวชิญ ์สงิหพ์า )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มฆัวาน นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 3

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102647
นายธนวชิญ ์สงิหพ์า

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102648

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนครนิทร ์รุง่เรอืง
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 D 1(0-60) อ.ตรีนุช
จ. (06.6�-0C.6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>�6ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 G 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>)ทกัษะบูรณาการ1553103 B 3(1-2-6) MR.Colin Avard 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>>การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 B 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6�>การทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนครินทร ์รุ่งเรือง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มฆัวาน นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 3

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102648
นายนครินทร ์รุ่งเรือง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102649

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนนทธ์วชั โสดก
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 D 1(0-60) อ.ตรีนุช
จ. (06.6�-0C.6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6�>ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ )1551102 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.สริตา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) LC303การฟงัและพูด )1551202 C 3(3-0-6) MISSEmily Renee ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6AAการพูดภาษาองักฤษในทีJชมุชน1552203 B 3(1-2-6) Mr.William David E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>)ทกัษะบูรณาการ1553103 B 3(1-2-6) MR.Colin Avard 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6�>การทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 B 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนนทธ์วชั โสดก )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มฆัวาน นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 6

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102649
นายนนทธ์วชั โสดก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102650

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายปกรณ์ สุขอยู่   (ทนุ)
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 D 1(0-60) อ.ตรีนุช
จ. (06.6�-0C.6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>)ทกัษะบูรณาการ1553103 B 3(1-2-6) MR.Colin Avard 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>>การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 B 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6�>การทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G��AอาหารเพืJอสุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายปกรณ์ สุขอยู่   (ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มฆัวาน นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 3

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102650
นายปกรณ์ สขุอยู ่  (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102651

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุทธเิกยีรต ิสงิทศิ
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 D 1(0-60) อ.ตรีนุช
จ. (06.6�-0C.6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>)ทกัษะบูรณาการ1553103 B 3(1-2-6) MR.Colin Avard 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6�>การทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 B 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0A0)พลงังานทดแทน5540602 B 3(3-0-6) อ.ปองพล 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00001 C 0(0-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00002 C 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุทธิเกยีรต ิสงิทศิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มฆัวาน นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 6

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102651
นายสทุธิเกยีรต ิสงิทศิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102652

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุไลมนั ดอเลาะ   (ทนุ)
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 D 1(0-60) อ.ตรีนุช
จ. (06.6�-0C.6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>>การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 B 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6�>การทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC403การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตร1554710 B 2(1-2-3) อ.พศิาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุไลมนั ดอเลาะ   (ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มฆัวาน นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 0

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102652
นายสไุลมนั ดอเลาะ   (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574102654

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศรุตา เทพลาํลกึ
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5741-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 D 1(0-60) อ.ตรีนุช
จ. (06.6�-0C.6�) SU-506การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>�6ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 G 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>)ทกัษะบูรณาการ1553103 B 3(1-2-6) MR.Colin Avard 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>>การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 B 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6�>การทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554708 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศรุตา เทพลาํลกึ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มฆัวาน นาคจ ั Jน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 3

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574102654
นางสาวศรุตา เทพลาํลกึ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574106501

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกพร พนัธจ์นัทร ์
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 E 1(0-60) อ.ศิวาพร
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 C 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-401ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 A 2(1-2-3) อ. ดร.ปทัมาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0C.6�) 0)Cการแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์2000010 A 3(1-4-4) อ.ศิริวฒัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 060การจดัการนาฏยการแสดง2023101 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 060, จ. (06.6�-0C.6�) 060การราํละครราํ2024302 A 4(2-6-4) อ.จณิหจ์ฑุา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-407การสรา้งเสริมสุขภาวะ4070301 B 3(3-0-6) อ.บวรจติ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 B 0(10-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00003 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกนกพร พนัธจ์นัทร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จณิหจ์ฑุา สุวรรณ์คมัภรีะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574106501
นางสาวกนกพร พนัธจ์นัทร ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574106502

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลวรรณ รอ้ยแกว้
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 E 1(0-60) อ.ศิวาพร
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 C 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-401ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 A 2(1-2-3) อ. ดร.ปทัมาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0C.6�) 0)Cการแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์2000010 A 3(1-4-4) อ.ศิริวฒัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 060การจดัการนาฏยการแสดง2023101 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 060, จ. (06.6�-0C.6�) 060การราํละครราํ2024302 A 4(2-6-4) อ.จณิหจ์ฑุา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 B 0(10-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00003 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกมลวรรณ รอ้ยแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จณิหจ์ฑุา สุวรรณ์คมัภรีะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 0

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574106502
นางสาวกมลวรรณ รอ้ยแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574106504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัทมณี ตูภ้มิู
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 E 1(0-60) อ.ศิวาพร
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 C 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-401ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 A 2(1-2-3) อ. ดร.ปทัมาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0C.6�) 0)Cการแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์2000010 A 3(1-4-4) อ.ศิริวฒัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 060การจดัการนาฏยการแสดง2023101 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 060, จ. (06.6�-0C.6�) 060การราํละครราํ2024302 A 4(2-6-4) อ.จณิหจ์ฑุา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 B 0(10-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00003 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจนัทมณี ตูภู้ม ิ)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จณิหจ์ฑุา สุวรรณ์คมัภรีะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 0

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574106504
นางสาวจนัทมณี ตูภ้มิู

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574106506

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชลณิกานต ์ศรสีุวรรณ
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 E 1(0-60) อ.ศิวาพร
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 C 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-401ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 A 2(1-2-3) อ. ดร.ปทัมาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0C.6�) 0)Cการแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์2000010 A 3(1-4-4) อ.ศิริวฒัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 060การจดัการนาฏยการแสดง2023101 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 060, จ. (06.6�-0C.6�) 060การราํละครราํ2024302 A 4(2-6-4) อ.จณิหจ์ฑุา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 B 0(10-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00003 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชลณิกานต ์ศรีสุวรรณ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จณิหจ์ฑุา สุวรรณ์คมัภรีะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 0

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574106506
นางสาวชลณิกานต ์ศรีสวุรรณ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574106507

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐรกิา วนับตุร
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 E 1(0-60) อ.ศิวาพร
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 C 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-401ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 A 2(1-2-3) อ. ดร.ปทัมาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0C.6�) 0)Cการแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์2000010 A 3(1-4-4) อ.ศิริวฒัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 060การจดัการนาฏยการแสดง2023101 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 060, จ. (06.6�-0C.6�) 060การราํละครราํ2024302 A 4(2-6-4) อ.จณิหจ์ฑุา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-407การสรา้งเสริมสุขภาวะ4070301 B 3(3-0-6) อ.บวรจติ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 B 0(10-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00003 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัริกา วนับตุร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จณิหจ์ฑุา สุวรรณ์คมัภรีะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574106507
นางสาวณัฐริกา วนับตุร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574106508

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวประภาภรณ์ คงประเสรฐิ
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 E 1(0-60) อ.ศิวาพร
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 C 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-401ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 A 2(1-2-3) อ. ดร.ปทัมาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>)6ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 J 3(3-0-6) อ.ศิริกลุ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0C.6�) 0)Cการแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์2000010 A 3(1-4-4) อ.ศิริวฒัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 060การจดัการนาฏยการแสดง2023101 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 060, จ. (06.6�-0C.6�) 060การราํละครราํ2024302 A 4(2-6-4) อ.จณิหจ์ฑุา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 B 0(10-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวประภาภรณ์ คงประเสริฐ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จณิหจ์ฑุา สุวรรณ์คมัภรีะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574106508
นางสาวประภาภรณ์ คงประเสริฐ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574106509

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพมิพพ์ร จริววิฒัน์ภทัร
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 E 1(0-60) อ.ศิวาพร
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 C 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-401ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 A 2(1-2-3) อ. ดร.ปทัมาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0C.6�) 0)Cการแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์2000010 A 3(1-4-4) อ.ศิริวฒัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 060การจดัการนาฏยการแสดง2023101 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 060, จ. (06.6�-0C.6�) 060การราํละครราํ2024302 A 4(2-6-4) อ.จณิหจ์ฑุา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 B 0(10-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00003 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพมิพพ์ร จริววิฒันภ์ทัร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จณิหจ์ฑุา สุวรรณ์คมัภรีะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 0

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574106509
นางสาวพมิพพ์ร จริววิฒัน์ภทัร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574106510

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวยศวดี นุชจา๋ย
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 E 1(0-60) อ.ศิวาพร
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 C 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-401ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 A 2(1-2-3) อ. ดร.ปทัมาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0C.6�) 0)Cการแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์2000010 A 3(1-4-4) อ.ศิริวฒัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 060การจดัการนาฏยการแสดง2023101 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 060, จ. (06.6�-0C.6�) 060การราํละครราํ2024302 A 4(2-6-4) อ.จณิหจ์ฑุา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-407การสรา้งเสริมสุขภาวะ4070301 B 3(3-0-6) อ.บวรจติ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 B 0(10-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00003 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวยศวด ีนุชจา๋ย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จณิหจ์ฑุา สุวรรณ์คมัภรีะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574106510
นางสาวยศวดี นุชจา๋ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574106511

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวลดาวลัย ์กลิ นเชย
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 E 1(0-60) อ.ศิวาพร
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 C 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-401ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 A 2(1-2-3) อ. ดร.ปทัมาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>)6ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 J 3(3-0-6) อ.ศิริกลุ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0C.6�) 0)Cการแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์2000010 A 3(1-4-4) อ.ศิริวฒัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 060การจดัการนาฏยการแสดง2023101 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 060, จ. (06.6�-0C.6�) 060การราํละครราํ2024302 A 4(2-6-4) อ.จณิหจ์ฑุา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 B 0(10-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00003 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวลดาวลัย ์กลิJนเชย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จณิหจ์ฑุา สุวรรณ์คมัภรีะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574106511
นางสาวลดาวลัย ์กลิ นเชย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574106512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววาสนา จงเจรญิ
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 E 1(0-60) อ.ศิวาพร
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 C 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-401ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 A 2(1-2-3) อ. ดร.ปทัมาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0C.6�) 0)Cการแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์2000010 A 3(1-4-4) อ.ศิริวฒัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 060การจดัการนาฏยการแสดง2023101 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 060, จ. (06.6�-0C.6�) 060การราํละครราํ2024302 A 4(2-6-4) อ.จณิหจ์ฑุา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-407การสรา้งเสริมสุขภาวะ4070301 B 3(3-0-6) อ.บวรจติ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 B 0(10-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววาสนา จงเจริญ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จณิหจ์ฑุา สุวรรณ์คมัภรีะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574106512
นางสาววาสนา จงเจริญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574106514

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรดา ทศิาวงศ์
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 E 1(0-60) อ.ศิวาพร
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 C 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-401ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 A 2(1-2-3) อ. ดร.ปทัมาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0C.6�) 0)Cการแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์2000010 A 3(1-4-4) อ.ศิริวฒัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 060การจดัการนาฏยการแสดง2023101 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 060, จ. (06.6�-0C.6�) 060การราํละครราํ2024302 A 4(2-6-4) อ.จณิหจ์ฑุา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-407การสรา้งเสริมสุขภาวะ4070301 B 3(3-0-6) อ.บวรจติ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 B 0(10-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิรดา ทศิาวงศ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จณิหจ์ฑุา สุวรรณ์คมัภรีะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574106514
นางสาวศิรดา ทศิาวงศ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574106516

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุจติรา พูป่ระภา
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 E 1(0-60) อ.ศิวาพร
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 C 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-401ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 A 2(1-2-3) อ. ดร.ปทัมาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0C.6�) 0)Cการแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์2000010 A 3(1-4-4) อ.ศิริวฒัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 060การจดัการนาฏยการแสดง2023101 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 060, จ. (06.6�-0C.6�) 060การราํละครราํ2024302 A 4(2-6-4) อ.จณิหจ์ฑุา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 B 0(10-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00003 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุจติรา พู่ประภา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จณิหจ์ฑุา สุวรรณ์คมัภรีะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 0

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574106516
นางสาวสจุติรา พูป่ระภา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574106517

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุนิสา วรรณวงศ์
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 E 1(0-60) อ.ศิวาพร
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 C 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-401ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 A 2(1-2-3) อ. ดร.ปทัมาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0C.6�) 0)Cการแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์2000010 A 3(1-4-4) อ.ศิริวฒัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 060การจดัการนาฏยการแสดง2023101 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 060, จ. (06.6�-0C.6�) 060การราํละครราํ2024302 A 4(2-6-4) อ.จณิหจ์ฑุา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 B 0(10-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00003 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุนิสา วรรณวงศ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จณิหจ์ฑุา สุวรรณ์คมัภรีะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 0

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574106517
นางสาวสนิุสา วรรณวงศ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574106518

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรทยั ออ่นแสง
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 E 1(0-60) อ.ศิวาพร
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 C 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-401ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 A 2(1-2-3) อ. ดร.ปทัมาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0C.6�) 0)Cการแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์2000010 A 3(1-4-4) อ.ศิริวฒัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 060การจดัการนาฏยการแสดง2023101 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 060, จ. (06.6�-0C.6�) 060การราํละครราํ2024302 A 4(2-6-4) อ.จณิหจ์ฑุา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) >6Aคณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 6 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 B 0(10-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00003 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรทยั อ่อนแสง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จณิหจ์ฑุา สุวรรณ์คมัภรีะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574106518
นางสาวอรทยั ออ่นแสง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574106519

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอารยิา กลบีสมทุร
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 E 1(0-60) อ.ศิวาพร
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 C 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-401ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 A 2(1-2-3) อ. ดร.ปทัมาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0C.6�) 0)Cการแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์2000010 A 3(1-4-4) อ.ศิริวฒัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 060การจดัการนาฏยการแสดง2023101 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 060, จ. (06.6�-0C.6�) 060การราํละครราํ2024302 A 4(2-6-4) อ.จณิหจ์ฑุา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-407การสรา้งเสริมสุขภาวะ4070301 B 3(3-0-6) อ.บวรจติ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 B 0(10-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00003 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอาริยา กลบีสมทุร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จณิหจ์ฑุา สุวรรณ์คมัภรีะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574106519
นางสาวอาริยา กลบีสมทุร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574106520

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอารรีตัน์ สารแีผง
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 E 1(0-60) อ.ศิวาพร
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 C 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-401ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 A 2(1-2-3) อ. ดร.ปทัมาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0C.6�) 0)Cการแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์2000010 A 3(1-4-4) อ.ศิริวฒัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 060การจดัการนาฏยการแสดง2023101 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 060, จ. (06.6�-0C.6�) 060การราํละครราํ2024302 A 4(2-6-4) อ.จณิหจ์ฑุา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) >6Aคณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 6 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-407การสรา้งเสริมสุขภาวะ4070301 B 3(3-0-6) อ.บวรจติ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 B 0(10-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00003 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอารีรตัน ์สารีแผง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จณิหจ์ฑุา สุวรรณ์คมัภรีะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574106520
นางสาวอารีรตัน์ สารีแผง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574106521

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกฤษฎา สุขสม
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 E 1(0-60) อ.ศิวาพร
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 C 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-401ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 A 2(1-2-3) อ. ดร.ปทัมาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0C.6�) 0)Cการแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์2000010 A 3(1-4-4) อ.ศิริวฒัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 060การจดัการนาฏยการแสดง2023101 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 060, จ. (06.6�-0C.6�) 060การราํละครราํ2024302 A 4(2-6-4) อ.จณิหจ์ฑุา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 B 0(10-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00003 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกฤษฎา สุขสม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จณิหจ์ฑุา สุวรรณ์คมัภรีะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 0

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574106521
นายกฤษฎา สขุสม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574106523

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเมธาว ีเนียมศรี
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 E 1(0-60) อ.ศิวาพร
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 C 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-401ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 A 2(1-2-3) อ. ดร.ปทัมาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0C.6�) 0)Cการแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์2000010 A 3(1-4-4) อ.ศิริวฒัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 060การจดัการนาฏยการแสดง2023101 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 060, จ. (06.6�-0C.6�) 060การราํละครราํ2024302 A 4(2-6-4) อ.จณิหจ์ฑุา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-407การสรา้งเสริมสุขภาวะ4070301 B 3(3-0-6) อ.บวรจติ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 B 0(10-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00003 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเมธาว ีเนียมศรี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จณิหจ์ฑุา สุวรรณ์คมัภรีะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574106523
นางสาวเมธาว ีเนียมศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574107501

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลมาศ เมืองงาม
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-07/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 F 1(0-60) อ.กมลาลกัษณ์
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 D 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-06.6�) 6)6การแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์2000010 B 3(1-4-4) อ.กมลาลกัษณ์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) 6)6การวเิคราะหเ์พลงไทย2034105 A 3(3-0-6) อ.จกัริน 00 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 6))การประพนัธเ์พลงไทย2034106 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 6)Aปฎบิตัดินตรีไทย E2034311 A 2(0-4-2) อ.จกัริน, อ.ปราชญา C พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 6)Aปฎบิตัริวมวงดนตรีไทย )2034324 A 2(0-4-2) อ.ปราชญา > พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 6)>ปฎบิตัเิพลงเดีJยว2034327 A 2(0-4-2) อ.จกัริน, อ.ปราชญา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกมลมาศ เมอืงงาม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จกัริน จนัทนภมุมะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574107501
นางสาวกมลมาศ เมืองงาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574107504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวประภารตัน์ หลทีอง
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-07/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 F 1(0-60) อ.กมลาลกัษณ์
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 D 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-06.6�) 6)6การแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์2000010 B 3(1-4-4) อ.กมลาลกัษณ์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) 6)6การวเิคราะหเ์พลงไทย2034105 A 3(3-0-6) อ.จกัริน 00 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 6))การประพนัธเ์พลงไทย2034106 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 6)Aปฎบิตัดินตรีไทย E2034311 A 2(0-4-2) อ.จกัริน, อ.ปราชญา C พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 6)Aปฎบิตัริวมวงดนตรีไทย )2034324 A 2(0-4-2) อ.ปราชญา > พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 6)>ปฎบิตัเิพลงเดีJยว2034327 A 2(0-4-2) อ.จกัริน, อ.ปราชญา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวประภารตัน ์หลทีอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จกัริน จนัทนภมุมะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574107504
นางสาวประภารตัน์ หลทีอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574107505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรพิร โสดาลี
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-07/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 F 1(0-60) อ.กมลาลกัษณ์
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 D 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-06.6�) 6)6การแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์2000010 B 3(1-4-4) อ.กมลาลกัษณ์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) 6)6การวเิคราะหเ์พลงไทย2034105 A 3(3-0-6) อ.จกัริน 00 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 6))การประพนัธเ์พลงไทย2034106 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 6)Aปฎบิตัดินตรีไทย E2034311 A 2(0-4-2) อ.จกัริน, อ.ปราชญา C พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 6)Aปฎบิตัริวมวงดนตรีไทย )2034324 A 2(0-4-2) อ.ปราชญา > พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 6)>ปฎบิตัเิพลงเดีJยว2034327 A 2(0-4-2) อ.จกัริน, อ.ปราชญา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริพร โสดาล ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จกัริน จนัทนภมุมะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574107505
นางสาวศิริพร โสดาลี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574107508

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายบญุญฤกษ ์รุง่สวา่ง
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-07/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 F 1(0-60) อ.กมลาลกัษณ์
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 D 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-06.6�) 6)6การแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์2000010 B 3(1-4-4) อ.กมลาลกัษณ์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) 6)6การวเิคราะหเ์พลงไทย2034105 A 3(3-0-6) อ.จกัริน 00 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 6))การประพนัธเ์พลงไทย2034106 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 6)Aปฎบิตัดินตรีไทย E2034311 A 2(0-4-2) อ.จกัริน, อ.ปราชญา C พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 6)Aปฎบิตัริวมวงดนตรีไทย )2034324 A 2(0-4-2) อ.ปราชญา > พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 6)>ปฎบิตัเิพลงเดีJยว2034327 A 2(0-4-2) อ.จกัริน, อ.ปราชญา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายบญุญฤกษ ์รุ่งสวา่ง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จกัริน จนัทนภมุมะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574107508
นายบญุญฤกษ ์รุ่งสวา่ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574107509

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรีณัฐ ศตสงัวตัสร ์
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-07/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 F 1(0-60) อ.กมลาลกัษณ์
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 D 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-06.6�) 6)6การแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์2000010 B 3(1-4-4) อ.กมลาลกัษณ์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) 6)6การวเิคราะหเ์พลงไทย2034105 A 3(3-0-6) อ.จกัริน 00 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 6))การประพนัธเ์พลงไทย2034106 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 6)Aปฎบิตัดินตรีไทย E2034311 A 2(0-4-2) อ.จกัริน, อ.ปราชญา C พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 6)Aปฎบิตัริวมวงดนตรีไทย )2034324 A 2(0-4-2) อ.ปราชญา > พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 6)>ปฎบิตัเิพลงเดีJยว2034327 A 2(0-4-2) อ.จกัริน, อ.ปราชญา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>66การคดิและการตดัสนิใจ4040102 F 3(3-0-6) อ.ปิยวฒัน์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวรีณฐั ศตสงัวตัสร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จกัริน จนัทนภมุมะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574107509
นายวรีณัฐ ศตสงัวตัสร ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574107510

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสง่ศกัดิV ห่วงทอง
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-07/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 F 1(0-60) อ.กมลาลกัษณ์
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 D 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-06.6�) 6)6การแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์2000010 B 3(1-4-4) อ.กมลาลกัษณ์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) 6)6การวเิคราะหเ์พลงไทย2034105 A 3(3-0-6) อ.จกัริน 00 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 6))การประพนัธเ์พลงไทย2034106 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 6)Aปฎบิตัดินตรีไทย E2034311 A 2(0-4-2) อ.จกัริน, อ.ปราชญา C พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 6)Aปฎบิตัริวมวงดนตรีไทย )2034324 A 2(0-4-2) อ.ปราชญา > พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 6)>ปฎบิตัเิพลงเดีJยว2034327 A 2(0-4-2) อ.จกัริน, อ.ปราชญา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายส่งศกัดิv ห่วงทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จกัริน จนัทนภมุมะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574107510
นายสง่ศกัดิV หว่งทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574108501

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชลติา จนัทรท์อง
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-08/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 G 1(0-60) อ.สมชาย
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 E 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0E.6�) 66>การแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์2000010 C 3(1-4-4) อ.สมบตัิ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 66>ปฎบิตัริวมวงดนตรีสากล )2042317 A 2(0-4-2) อ.สมบตัิ C พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 66>ปฎบิตัขิบัรอ้งประสานเสยีง2042321 A 2(1-2-3) อ.จริะนนัท์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 66>ปฎบิตัดินตรีสากล E2044302 A 2(0-4-2) อ.จริะนนัท,์ อ.ภาสกร G พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 66>อ.สมชาย, อ.สมบตัิ G พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 66>ผศ. ดร.สาโรช G พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 66>คตีปฎภิาณแบบแจส๊2044320 A 2(0-4-2) อ.ภาสกร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 C 0(10-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชลติา จนัทรท์อง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สาโรช เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 0

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574108501
นางสาวชลติา จนัทรท์อง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574108502

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววชิชาพร แสนภวูา
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-08/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 G 1(0-60) อ.สมชาย
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 E 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0E.6�) 66>การแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์2000010 C 3(1-4-4) อ.สมบตัิ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 66>ปฎบิตัริวมวงดนตรีสากล )2042317 A 2(0-4-2) อ.สมบตัิ C พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 66>ปฎบิตัดินตรีสากล E2044302 A 2(0-4-2) อ.จริะนนัท,์ อ.ภาสกร G พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 66>อ.สมชาย, อ.สมบตัิ G พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 66>ผศ. ดร.สาโรช G พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 66>คตีปฎภิาณแบบแจส๊2044320 A 2(0-4-2) อ.ภาสกร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 C 0(10-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววชิชาพร แสนภูวา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สาโรช เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 0

*
*

13 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574108502
นางสาววชิชาพร แสนภวูา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574108503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกรกช คดิตรกึ
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-08/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 G 1(0-60) อ.สมชาย
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 E 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0E.6�) 66>การแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์2000010 C 3(1-4-4) อ.สมบตัิ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 66>ปฎบิตัริวมวงดนตรีสากล )2042317 A 2(0-4-2) อ.สมบตัิ C พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 66>ปฎบิตัขิบัรอ้งประสานเสยีง2042321 A 2(1-2-3) อ.จริะนนัท์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 66>ปฎบิตัดินตรีสากล E2044302 A 2(0-4-2) อ.จริะนนัท,์ อ.ภาสกร G พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 66>อ.สมชาย, อ.สมบตัิ G พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 66>ผศ. ดร.สาโรช G พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 66>คตีปฎภิาณแบบแจส๊2044320 A 2(0-4-2) อ.ภาสกร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 C 0(10-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกรกช คดิตรึก )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สาโรช เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 0

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574108503
นายกรกช คดิตรึก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574108505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชาญณรงค ์ยงัแยม้
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-08/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 G 1(0-60) อ.สมชาย
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 E 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0E.6�) 66>การแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์2000010 C 3(1-4-4) อ.สมบตัิ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 66>ปฎบิตัริวมวงดนตรีสากล )2042317 A 2(0-4-2) อ.สมบตัิ C พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 66>ปฎบิตัขิบัรอ้งประสานเสยีง2042321 A 2(1-2-3) อ.จริะนนัท์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 66>ปฎบิตัดินตรีสากล E2044302 A 2(0-4-2) อ.จริะนนัท,์ อ.ภาสกร G พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 66>อ.สมชาย, อ.สมบตัิ G พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 66>ผศ. ดร.สาโรช G พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 66>คตีปฎภิาณแบบแจส๊2044320 A 2(0-4-2) อ.ภาสกร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 C 0(10-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชาญณรงค ์ยงัแยม้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สาโรช เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 0

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574108505
นายชาญณรงค ์ยงัแยม้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574108507

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐพล ดินแดง
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-08/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 G 1(0-60) อ.สมชาย
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 E 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0E.6�) 66>การแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์2000010 C 3(1-4-4) อ.สมบตัิ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 66>ปฎบิตัริวมวงดนตรีสากล )2042317 A 2(0-4-2) อ.สมบตัิ C พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 66>ปฎบิตัขิบัรอ้งประสานเสยีง2042321 A 2(1-2-3) อ.จริะนนัท์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 66>ปฎบิตัดินตรีสากล E2044302 A 2(0-4-2) อ.จริะนนัท,์ อ.ภาสกร G พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 66>อ.สมชาย, อ.สมบตัิ G พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 66>ผศ. ดร.สาโรช G พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 66>คตีปฎภิาณแบบแจส๊2044320 A 2(0-4-2) อ.ภาสกร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 C 0(10-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัพล ดนิแดง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สาโรช เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 0

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574108507
นายณัฐพล ดินแดง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574108508

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐวฒุ ิมีเจรญิ
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-08/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 G 1(0-60) อ.สมชาย
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 E 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0E.6�) 66>การแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์2000010 C 3(1-4-4) อ.สมบตัิ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 66>ปฎบิตัริวมวงดนตรีสากล )2042317 A 2(0-4-2) อ.สมบตัิ C พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 66>ปฎบิตัขิบัรอ้งประสานเสยีง2042321 A 2(1-2-3) อ.จริะนนัท์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 66>ปฎบิตัดินตรีสากล E2044302 A 2(0-4-2) อ.จริะนนัท,์ อ.ภาสกร G พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 66>อ.สมชาย, อ.สมบตัิ G พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 66>ผศ. ดร.สาโรช G พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 66>คตีปฎภิาณแบบแจส๊2044320 A 2(0-4-2) อ.ภาสกร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 C 0(10-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัวุฒ ิมเีจริญ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สาโรช เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 0

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574108508
นายณัฐวฒุิ มีเจริญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574108509

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายทศพร วรเดชากลุ
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-08/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 G 1(0-60) อ.สมชาย
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 E 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0E.6�) 66>การแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์2000010 C 3(1-4-4) อ.สมบตัิ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 66>ปฎบิตัริวมวงดนตรีสากล )2042317 A 2(0-4-2) อ.สมบตัิ C พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 66>ปฎบิตัขิบัรอ้งประสานเสยีง2042321 A 2(1-2-3) อ.จริะนนัท์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 66>ปฎบิตัดินตรีสากล E2044302 A 2(0-4-2) อ.จริะนนัท,์ อ.ภาสกร G พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 66>อ.สมชาย, อ.สมบตัิ G พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 66>ผศ. ดร.สาโรช G พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 66>คตีปฎภิาณแบบแจส๊2044320 A 2(0-4-2) อ.ภาสกร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 C 0(10-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายทศพร วรเดชากลุ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สาโรช เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 0

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574108509
นายทศพร วรเดชากลุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574108512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายปิยะพร บญุเตม็
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-08/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 G 1(0-60) อ.สมชาย
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 E 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0E.6�) 66>การแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์2000010 C 3(1-4-4) อ.สมบตัิ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 66>ปฎบิตัริวมวงดนตรีสากล )2042317 A 2(0-4-2) อ.สมบตัิ C พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 66>ปฎบิตัขิบัรอ้งประสานเสยีง2042321 A 2(1-2-3) อ.จริะนนัท์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 66>ปฎบิตัดินตรีสากล E2044302 A 2(0-4-2) อ.จริะนนัท,์ อ.ภาสกร G พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 66>อ.สมชาย, อ.สมบตัิ G พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 66>ผศ. ดร.สาโรช G พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 66>คตีปฎภิาณแบบแจส๊2044320 A 2(0-4-2) อ.ภาสกร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 C 0(10-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายปิยะพร บญุเต็ม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สาโรช เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 0

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574108512
นายปิยะพร บญุเตม็

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574108518

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวษิณุ งะสมนั
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-08/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 G 1(0-60) อ.สมชาย
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 E 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0E.6�) 66>การแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์2000010 C 3(1-4-4) อ.สมบตัิ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 66>ปฎบิตัริวมวงดนตรีสากล )2042317 A 2(0-4-2) อ.สมบตัิ C พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 66>ปฎบิตัขิบัรอ้งประสานเสยีง2042321 A 2(1-2-3) อ.จริะนนัท์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 66>ปฎบิตัดินตรีสากล E2044302 A 2(0-4-2) อ.จริะนนัท,์ อ.ภาสกร G พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 66>อ.สมชาย, อ.สมบตัิ G พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 66>ผศ. ดร.สาโรช G พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 66>คตีปฎภิาณแบบแจส๊2044320 A 2(0-4-2) อ.ภาสกร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 C 0(10-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวษิณุ งะสมนั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สาโรช เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 0

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574108518
นายวษิณุ งะสมนั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574108519

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศกัดิVชยั ทองประเสรฐิ
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-08/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 G 1(0-60) อ.สมชาย
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 E 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0E.6�) 66>การแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์2000010 C 3(1-4-4) อ.สมบตัิ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 66>ปฎบิตัริวมวงดนตรีสากล )2042317 A 2(0-4-2) อ.สมบตัิ C พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 66>ปฎบิตัขิบัรอ้งประสานเสยีง2042321 A 2(1-2-3) อ.จริะนนัท์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 66>ปฎบิตัดินตรีสากล E2044302 A 2(0-4-2) อ.จริะนนัท,์ อ.ภาสกร G พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 66>อ.สมชาย, อ.สมบตัิ G พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 66>ผศ. ดร.สาโรช G พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 66>คตีปฎภิาณแบบแจส๊2044320 A 2(0-4-2) อ.ภาสกร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 C 0(10-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศกัดิvชยั ทองประเสริฐ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สาโรช เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 0

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574108519
นายศกัดิVชยั ทองประเสริฐ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574108522

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายแสงอรุณ แกว้ฉํ า
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-08/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 G 1(0-60) อ.สมชาย
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 E 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0E.6�) 66>การแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์2000010 C 3(1-4-4) อ.สมบตัิ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 66>ปฎบิตัริวมวงดนตรีสากล )2042317 A 2(0-4-2) อ.สมบตัิ C พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 66>ปฎบิตัขิบัรอ้งประสานเสยีง2042321 A 2(1-2-3) อ.จริะนนัท์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 66>ปฎบิตัดินตรีสากล E2044302 A 2(0-4-2) อ.จริะนนัท,์ อ.ภาสกร G พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 66>อ.สมชาย, อ.สมบตัิ G พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 66>ผศ. ดร.สาโรช G พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 66>คตีปฎภิาณแบบแจส๊2044320 A 2(0-4-2) อ.ภาสกร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 C 0(10-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายแสงอรุณ แกว้ฉํ Jา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สาโรช เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 0

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574108522
นายแสงอรุณ แกว้ฉํ า

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574108523

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอธพิงษ ์ศรปีญัญา
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-08/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 G 1(0-60) อ.สมชาย
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 E 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0E.6�) 66>การแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์2000010 C 3(1-4-4) อ.สมบตัิ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 66>ปฎบิตัริวมวงดนตรีสากล )2042317 A 2(0-4-2) อ.สมบตัิ C พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 66>ปฎบิตัขิบัรอ้งประสานเสยีง2042321 A 2(1-2-3) อ.จริะนนัท์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 66>ปฎบิตัดินตรีสากล E2044302 A 2(0-4-2) อ.จริะนนัท,์ อ.ภาสกร G พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 66>อ.สมชาย, อ.สมบตัิ G พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 66>ผศ. ดร.สาโรช G พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 66>คตีปฎภิาณแบบแจส๊2044320 A 2(0-4-2) อ.ภาสกร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 C 0(10-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอธิพงษ ์ศรีปญัญา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สาโรช เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 0

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574108523
นายอธิพงษ ์ศรีปญัญา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574108524

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอนุวฒัน์ อสัแสง
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-08/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 G 1(0-60) อ.สมชาย
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 E 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0E.6�) 66>การแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์2000010 C 3(1-4-4) อ.สมบตัิ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 66>ปฎบิตัริวมวงดนตรีสากล )2042317 A 2(0-4-2) อ.สมบตัิ C พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 66>ปฎบิตัขิบัรอ้งประสานเสยีง2042321 A 2(1-2-3) อ.จริะนนัท์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 66>ปฎบิตัดินตรีสากล E2044302 A 2(0-4-2) อ.จริะนนัท,์ อ.ภาสกร G พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 66>อ.สมชาย, อ.สมบตัิ G พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 66>ผศ. ดร.สาโรช G พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 66>คตีปฎภิาณแบบแจส๊2044320 A 2(0-4-2) อ.ภาสกร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 C 0(10-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอนุวฒัน ์อสัแสง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.สาโรช เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 0

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574108524
นายอนุวฒัน์ อสัแสง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110502

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลชนก คนลดั
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 A 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 B 0(0-0)
พ. (�E.6�-0).6�) G6>วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 F 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 E 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6A0สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 A 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกมลชนก คนลดั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110502
นางสาวกมลชนก คนลดั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกญัญรตัน์ บญุยะเลศิ
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 A 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 B 0(0-0)
พ. (�E.6�-0).6�) G6>วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 F 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 E 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6A0สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 A 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกญัญรตัน ์บญุยะเลศิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110503
นางสาวกญัญรตัน์ บญุยะเลศิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาญจนา สมจติต์
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 A 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 B 0(0-0)
พ. (�E.6�-0).6�) G6>วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 F 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 E 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6A0สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 A 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกาญจนา สมจติต ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110505
นางสาวกาญจนา สมจติต์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110506

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสกณุกาญ เข็มเมือง
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 A 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 B 0(0-0)
พ. (�E.6�-0).6�) G6>วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 F 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 E 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6A0สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 A 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสกณุกาญ เขม็เมอืง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110506
นางสาวสกณุกาญ เข็มเมือง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110507

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวแคทลยีา ทองคนทา
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 A 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 B 0(0-0)
พ. (�E.6�-0).6�) G6>วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 F 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 E 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6A0สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 A 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวแคทลยีา ทองคนทา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110507
นางสาวแคทลยีา ทองคนทา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110508

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑามาศ อยู่ม่วง
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 A 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 B 0(0-0)
พ. (�E.6�-0).6�) G6>วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 F 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 E 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6A0สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 A 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุามาศ อยู่มว่ง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110508
นางสาวจุฑามาศ อยูม่่วง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110509

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุรรีตัน์ ย่มโดด๊
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 A 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 B 0(0-0)
พ. (�E.6�-0).6�) G6>วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 F 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 E 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6A0สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 A 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจรุีรตัน ์ย่มโดด๊ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110509
นางสาวจุรีรตัน์ ยม่โดด๊

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110510

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชลธชิา ฝ่ายสงค์
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 A 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 B 0(0-0)
พ. (�E.6�-0).6�) G6>วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 F 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 E 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6A0สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 A 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชลธิชา ฝ่ายสงค ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110510
นางสาวชลธิชา ฝ่ายสงค์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวญาณันธร อุน่อนิ
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 A 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 B 0(0-0)
พ. (�E.6�-0).6�) G6>วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 F 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 E 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6A0สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 A 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวญาณนัธร อุ่นอนิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110512
นางสาวญาณันธร อุน่อนิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110513

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวดรุณี ปดัชา
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 A 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 B 0(0-0)
พ. (�E.6�-0).6�) G6>วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 F 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 E 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6A0สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 A 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวดรุณี ปดัชา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110513
นางสาวดรุณี ปดัชา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110514

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนฤมล ขอวฒันะกลุ
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 A 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 B 0(0-0)
พ. (�E.6�-0).6�) G6>วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 F 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 E 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6A0สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 A 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนฤมล ขอวฒันะกลุ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110514
นางสาวนฤมล ขอวฒันะกลุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110515

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนาฏลดา กลิ นออ่น
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 A 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 B 0(0-0)
พ. (�E.6�-0).6�) G6>วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 F 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 E 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6A0สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 A 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนาฏลดา กลิJนอ่อน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110515
นางสาวนาฏลดา กลิ นออ่น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110516

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปนดัดา แสงสุกวาว (ทนุ)
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 A 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 B 0(0-0)
พ. (�E.6�-0).6�) G6>วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 F 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 E 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6A0สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 A 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปนดัดา แสงสุกวาว (ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110516
นางสาวปนดัดา แสงสกุวาว (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110518

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปารญิา มากปล ั  ง
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 A 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 B 0(0-0)
พ. (�E.6�-0).6�) G6>วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 F 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 E 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6A0สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 A 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปาริญา มากปล ั Jง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110518
นางสาวปาริญา มากปล ั  ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110519

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวผการตัน์ แซ่อุย๋
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 A 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 B 0(0-0)
พ. (�E.6�-0).6�) G6>วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 F 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 E 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6A0สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 A 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวผการตัน ์แซ่อุย๋ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110519
นางสาวผการตัน์ แซ่อุย๋

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110520

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรชนิตว ์เกตแุกว้
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 A 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 B 0(0-0)
พ. (�E.6�-0).6�) G6>วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 F 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 E 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6A0สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 A 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพรชนิตว ์เกตแุกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110520
นางสาวพรชนิตว ์เกตแุกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110521

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภทัรสุดา เจรญิสุข (ทนุ)
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 A 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 B 0(0-0)
พ. (�E.6�-0).6�) G6>วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 F 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 E 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6A0สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 A 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภทัรสุดา เจริญสุข (ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110521
นางสาวภทัรสดุา เจริญสขุ (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110522

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมณี พดัทอง
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 A 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 B 0(0-0)
พ. (�E.6�-0).6�) G6>วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 F 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 E 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6A0สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 A 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมณี พดัทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110522
นางสาวมณี พดัทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110523

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเมธาว ีปลื9มไสยาสน์
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 A 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 B 0(0-0)
พ. (�E.6�-0).6�) G6>วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 F 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 E 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6A0สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 A 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเมธาว ีปลื@มไสยาสน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110523
นางสาวเมธาว ีปลื9มไสยาสน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110524

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวยพุารตัน์ เหลา่จนัทร ์
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 A 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 B 0(0-0)
พ. (�E.6�-0).6�) G6>วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 F 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 E 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�6ภาษาองักฤษเพืJอการสืJอสารทางวฒันธรร1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6A0สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 A 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวยุพารตัน ์เหลา่จนัทร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 6

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110524
นางสาวยพุารตัน์ เหลา่จนัทร ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110526

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววนัวสิา ไชยพฒัน์   (ทนุ)
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 A 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 B 0(0-0)
พ. (�E.6�-0).6�) G6>วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 F 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 E 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6A0สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 A 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววนัวสิา ไชยพฒัน ์  (ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110526
นางสาววนัวสิา ไชยพฒัน์   (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110527

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรพิรรณ อยู่ทอง
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 A 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 B 0(0-0)
พ. (�E.6�-0).6�) G6>วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 F 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 E 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�6ภาษาองักฤษเพืJอการสืJอสารทางวฒันธรร1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6A0สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 A 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริพรรณ อยู่ทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 6

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110527
นางสาวศิริพรรณ อยูท่อง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110528

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรลิกัษณ์ เทยีนชยั
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 A 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 B 0(0-0)
พ. (�E.6�-0).6�) G6>วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 F 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 E 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�6ภาษาองักฤษเพืJอการสืJอสารทางวฒันธรร1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6A0สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 A 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริลกัษณ์ เทยีนชยั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 6

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110528
นางสาวศิริลกัษณ์ เทยีนชยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110529

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรวิรรณ แขไขแสง
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 A 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 B 0(0-0)
พ. (�E.6�-0).6�) G6>วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 F 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 E 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6A0สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 A 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริวรรณ แขไขแสง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110529
นางสาวศิริวรรณ แขไขแสง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110530

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิศวมิล กลุชา
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 A 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 B 0(0-0)
พ. (�E.6�-0).6�) G6>วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 F 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 E 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�6ภาษาองักฤษเพืJอการสืJอสารทางวฒันธรร1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6A0สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 A 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิศวมิล กลุชา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 6

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110530
นางสาวศิศวมิล กลุชา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110531

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสรติา พะยงุ
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 A 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 B 0(0-0)
พ. (�E.6�-0).6�) G6>วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 F 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 E 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6A0สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 A 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสริตา พะยุง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110531
นางสาวสริตา พะยงุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110532

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุชาดา ปงัพรวน
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 A 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 B 0(0-0)
พ. (�E.6�-0).6�) G6>วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 F 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 E 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6A0สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 A 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุชาดา ปงัพรวน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110532
นางสาวสชุาดา ปงัพรวน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110533

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุธดิา ปุ่ นโพธิV
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 A 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 B 0(0-0)
พ. (�E.6�-0).6�) G6>วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 F 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 E 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6A0สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 A 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุธิดา ปุ่ นโพธิv )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110533
นางสาวสธุิดา ปุ่ นโพธิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110534

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวแสงอรุณ สกลุนี
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 A 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 B 0(0-0)
พ. (�E.6�-0).6�) G6>วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 F 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 E 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�6ภาษาองักฤษเพืJอการสืJอสารทางวฒันธรร1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6A0สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 A 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวแสงอรุณ สกลุนี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 6

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110534
นางสาวแสงอรุณ สกลุนี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110536

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรอนงค ์ประดบัสุวรรณ
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 A 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 B 0(0-0)
พ. (�E.6�-0).6�) G6>วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 F 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 E 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>A�ภาษาไทยเพืJอการสืJอสาร1540201 G 3(3-0-6) อ.อบุลวรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6A0สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 A 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรอนงค ์ประดบัสุวรรณ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 6

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110536
นางสาวอรอนงค ์ประดบัสวุรรณ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110537

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอกัษราภคั แซ่ก ั9ง
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 A 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 B 0(0-0)
พ. (�E.6�-0).6�) G6>วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 F 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 E 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6A0สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 A 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอกัษราภคั แซ่ก ั@ง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110537
นางสาวอกัษราภคั แซ่ก ั9ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110538

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอทุมุพร ศิรวิรรณชนะ
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 A 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 B 0(0-0)
พ. (�E.6�-0).6�) G6>วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 F 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 E 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6A0สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 A 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอทุมุพร ศิริวรรณชนะ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110538
นางสาวอทุมุพร ศิริวรรณชนะ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110541

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายขจรศกัดิV คนคลอ่ง
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 A 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 B 0(0-0)
พ. (�E.6�-0).6�) G6>วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 F 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 E 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�6ภาษาองักฤษเพืJอการสืJอสารทางวฒันธรร1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6A0สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 A 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายขจรศกัดิv คนคลอ่ง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 6

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110541
นายขจรศกัดิV คนคลอ่ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110544

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนชยั นุชจอ้ย
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 A 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 B 0(0-0)
พ. (�E.6�-0).6�) G6>วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 F 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 E 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6A0สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 A 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนชยั นุชจอ้ย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110544
นายธนชยั นุชจอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110545

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนิธศิ ทองแดง
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 A 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 B 0(0-0)
พ. (�E.6�-0).6�) G6>วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 F 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 E 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�6ภาษาองักฤษเพืJอการสืJอสารทางวฒันธรร1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6A0สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 A 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนิธิศ ทองแดง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 6

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110545
นายนิธิศ ทองแดง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110546

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพรีพฒัน์ ตดิต่อ
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 A 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 B 0(0-0)
พ. (�E.6�-0).6�) G6>วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 F 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 E 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6A0สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 A 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพรีพฒัน ์ตดิต่อ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110546
นายพรีพฒัน์ ตดิตอ่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110547

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายภานุวฒัน์ สุวรรณเกตุ
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 A 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 B 0(0-0)
พ. (�E.6�-0).6�) G6>วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 F 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 E 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�6ภาษาองักฤษเพืJอการสืJอสารทางวฒันธรร1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6A0สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 A 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายภานุวฒัน ์สุวรรณเกต ุ)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 6

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110547
นายภานุวฒัน์ สวุรรณเกตุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110548

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสทิธชิยั บญุอิ ม
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 A 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 B 0(0-0)
พ. (�E.6�-0).6�) G6>วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 F 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 E 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6A0สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 A 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสทิธิชยั บญุอิJม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110548
นายสทิธิชยั บญุอิ ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110549

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสริวิฒัน์ อนิทราพงษ์
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 A 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 B 0(0-0)
พ. (�E.6�-0).6�) G6>วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 F 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 E 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6A0สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 A 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสริิวฒัน ์อนิทราพงษ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110549
นายสริิวฒัน์ อนิทราพงษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110550

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุเมธ แยม้ดี
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 A 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 B 0(0-0)
พ. (�E.6�-0).6�) G6>วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 F 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 E 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�6ภาษาองักฤษเพืJอการสืJอสารทางวฒันธรร1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6A0สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 A 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุเมธ แยม้ด ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 6

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110550
นายสเุมธ แยม้ดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110601

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกทพิย ์เกษมสุขไพศาล
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 B 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 C 0(0-0)
อ. (06.6�-0C.6�) G6�วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 B 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 G 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 F 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>6สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 B 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกนกทพิย ์เกษมสุขไพศาล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110601
นางสาวกนกทพิย ์เกษมสขุไพศาล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110602

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกวรรณ หอมจนัทร ์
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 B 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 C 0(0-0)
อ. (06.6�-0C.6�) G6�วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 B 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 G 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 F 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>6สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 B 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกนกวรรณ หอมจนัทร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110602
นางสาวกนกวรรณ หอมจนัทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110603

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลทพิย ์ครีวีรรณ
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 B 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 C 0(0-0)
อ. (06.6�-0C.6�) G6�วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 B 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 G 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 F 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>6สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 B 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกมลทพิย ์ครีีวรรณ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110603
นางสาวกมลทพิย ์ครีีวรรณ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110605

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาญจณาร ีตรงยง
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 B 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 C 0(0-0)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 F 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 E 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6A0สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 A 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกาญจณารี ตรงยง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 3

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110605
นางสาวกาญจณารี ตรงยง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110606

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาญจนา สงัขฤ์ทธิV
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 B 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 C 0(0-0)
อ. (06.6�-0C.6�) G6�วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 B 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 G 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 F 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>6สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 B 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกาญจนา สงัขฤ์ทธิv )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110606
นางสาวกาญจนา สงัขฤ์ทธิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110609

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจริวรรณ ดีแยม้      (ทนุ)
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 B 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 C 0(0-0)
อ. (06.6�-0C.6�) G6�วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 B 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 G 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 F 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>6สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 B 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจริวรรณ ดแียม้      (ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110609
นางสาวจริวรรณ ดีแยม้      (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110612

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชุตมิา พมิพภ์ู
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 B 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 C 0(0-0)
อ. (06.6�-0C.6�) G6�วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 B 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 G 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 F 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>6สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 B 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชตุมิา พมิพภู์ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110612
นางสาวชตุมิา พมิพภ์ู

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110613

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวโชตริส สรอ้ยทอง
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 B 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 C 0(0-0)
อ. (06.6�-0C.6�) G6�วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 B 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 G 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 F 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>6สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 B 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวโชตริส สรอ้ยทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110613
นางสาวโชตริส สรอ้ยทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110614

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฐติมิา มีสมบตัิ
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 B 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 C 0(0-0)
อ. (06.6�-0C.6�) G6�วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 B 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 G 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 F 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>6สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 B 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวฐติมิา มสีมบตั ิ)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110614
นางสาวฐติมิา มีสมบตัิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110616

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนยัรตัน์ นิลภพ
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 B 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 C 0(0-0)
อ. (06.6�-0C.6�) G6�วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 B 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 G 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 F 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>6สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 B 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนยัรตัน ์นิลภพ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110616
นางสาวนยัรตัน์ นิลภพ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110617

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปทมุวดี สุรวิงคช์มภู
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 B 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 C 0(0-0)
อ. (06.6�-0C.6�) G6�วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 B 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 G 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 F 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>6สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 B 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปทมุวด ีสุริวงคช์มภู )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110617
นางสาวปทมุวดี สรุิวงคช์มภู

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110618

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปนิดา หอมชื น
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 B 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 C 0(0-0)
อ. (06.6�-0C.6�) G6�วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 B 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 G 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 F 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>6สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 B 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปนิดา หอมชืJน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110618
นางสาวปนิดา หอมชื น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110619

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปวณีา รกัชาติ
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 B 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 C 0(0-0)
อ. (06.6�-0C.6�) G6�วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 B 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 G 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 F 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>6สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 B 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปวณีา รกัชาต ิ)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110619
นางสาวปวณีา รกัชาติ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110621

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพนิดา ฮะติaด
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 B 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 C 0(0-0)
อ. (06.6�-0C.6�) G6�วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 B 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 G 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 F 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>�6ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 G 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>6สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 B 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพนิดา ฮะติ �ด )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 6

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110621
นางสาวพนิดา ฮะติaด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110622

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภณัฑลิา แกว้เมืองเพชร
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 B 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 C 0(0-0)
อ. (06.6�-0C.6�) G6�วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 B 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 G 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 F 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>6สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 B 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภณัฑลิา แกว้เมอืงเพชร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110622
นางสาวภณัฑลิา แกว้เมืองเพชร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110623

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภทัราพร แกว้แจง้
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 B 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 C 0(0-0)
อ. (06.6�-0C.6�) G6�วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 B 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 G 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 F 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>�6ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 G 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>6สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 B 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภทัราพร แกว้แจง้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 6

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110623
นางสาวภทัราพร แกว้แจง้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110624

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมลัลกิา จาํปาทอง
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 B 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 C 0(0-0)
อ. (06.6�-0C.6�) G6�วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 B 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 G 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 F 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>6สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 B 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมลัลกิา จาํปาทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110624
นางสาวมลัลกิา จาํปาทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110626

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวยรุดา เจนเกษกรณ์
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 B 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 C 0(0-0)
อ. (06.6�-0C.6�) G6�วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 B 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 G 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 F 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>6สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 B 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวยุรดา เจนเกษกรณ์ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110626
นางสาวยรุดา เจนเกษกรณ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110627

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววราพรรณ บญุถกึ
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 B 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 C 0(0-0)
อ. (06.6�-0C.6�) G6�วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 B 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 G 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 F 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>6สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 B 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววราพรรณ บญุถกึ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110627
นางสาววราพรรณ บญุถกึ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110629

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรภิรณ์ คงกะเรยีน
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 B 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 C 0(0-0)
อ. (06.6�-0C.6�) G6�วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 B 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 G 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 F 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>6สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 B 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริภรณ์ คงกะเรียน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110629
นางสาวศิริภรณ์ คงกะเรียน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110630

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรลิกัษณ์ แสนสุด
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 B 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 C 0(0-0)
อ. (06.6�-0C.6�) G6�วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 B 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 G 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 F 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>6สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 B 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริลกัษณ์ แสนสุด )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110630
นางสาวศิริลกัษณ์ แสนสดุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110631

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิลามณี สนิสุพรรณ
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 B 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 C 0(0-0)
อ. (06.6�-0C.6�) G6�วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 B 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 G 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 F 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>6สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 B 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิลามณี สนิสุพรรณ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110631
นางสาวศิลามณี สนิสพุรรณ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110633

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุทธดิา ดีสะอาด
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 B 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 C 0(0-0)
อ. (06.6�-0C.6�) G6�วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 B 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 G 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 F 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>6สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 B 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุทธิดา ดสีะอาด )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110633
นางสาวสทุธิดา ดีสะอาด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110634

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุนิสา กมลเชื9 อ
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 B 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 C 0(0-0)
อ. (06.6�-0C.6�) G6�วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 B 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 G 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 F 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>6สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 B 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุนิสา กมลเชื@อ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110634
นางสาวสนิุสา กมลเชื9 อ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110635

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวหทัยา จนีแพว้
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 B 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 C 0(0-0)
อ. (06.6�-0C.6�) G6�วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 B 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 G 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 F 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>6สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 B 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวหทัยา จนีแพว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110635
นางสาวหทัยา จนีแพว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110636

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรณิชา ปลื9มไสยาสน์
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 B 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 C 0(0-0)
อ. (06.6�-0C.6�) G6�วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 B 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 G 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 F 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>6สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 B 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรณิชา ปลื@มไสยาสน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110636
นางสาวอรณิชา ปลื9มไสยาสน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110637

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรอมุา บญุมา
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 B 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 C 0(0-0)
อ. (06.6�-0C.6�) G6�วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 B 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 G 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 F 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>6สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 B 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรอมุา บญุมา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110637
นางสาวอรอมุา บญุมา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110638

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอญัชล ีสุขเกษม
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 B 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 C 0(0-0)
อ. (06.6�-0C.6�) G6�วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 B 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 G 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 F 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>6สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 B 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอญัชล ีสุขเกษม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110638
นางสาวอญัชล ีสขุเกษม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110639

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอมุาพร มีจนิดา
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 B 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 C 0(0-0)
อ. (06.6�-0C.6�) G6�วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 B 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 G 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 F 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>6สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 B 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอมุาพร มจีนิดา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110639
นางสาวอมุาพร มีจนิดา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110640

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกฤษณพล ลอืชยั
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 B 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 C 0(0-0)
อ. (06.6�-0C.6�) G6�วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 B 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 G 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 F 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>6สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 B 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกฤษณพล ลอืชยั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110640
นายกฤษณพล ลอืชยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110641

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกรีเกยีรต ิพรายแกว้
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 B 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 C 0(0-0)
อ. (06.6�-0C.6�) G6�วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 B 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 G 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 F 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>6สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 B 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกรีเกยีรต ิพรายแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110641
นายกรีเกยีรต ิพรายแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110642

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจติรภณ โลภปญัญา (ทนุ)
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 B 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 C 0(0-0)
อ. (06.6�-0C.6�) G6�วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 B 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 G 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 F 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>6สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 B 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจติรภณ โลภปญัญา (ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110642
นายจติรภณ โลภปญัญา (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110643

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายฐติกิร บตุรเลศิ
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 B 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 C 0(0-0)
อ. (06.6�-0C.6�) G6�วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 B 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 G 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 F 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>6สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 B 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายฐติกิร บตุรเลศิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110643
นายฐติกิร บตุรเลศิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110644

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐพล มิตรดี
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 B 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 C 0(0-0)
อ. (06.6�-0C.6�) G6�วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 B 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 G 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 F 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>6สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 B 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัพล มติรด ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110644
นายณัฐพล มิตรดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110645

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธติวิฒุ ิแขวงโสภา
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 B 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 C 0(0-0)
อ. (06.6�-0C.6�) G6�วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 B 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 G 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 F 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>6สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 B 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธิตวุิฒ ิแขวงโสภา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110645
นายธิตวิฒุิ แขวงโสภา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110646

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพชิญวชิช ์ยทุธชนะ
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 B 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 C 0(0-0)
อ. (06.6�-0C.6�) G6�วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 B 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 G 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 F 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>6สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 B 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพชิญวชิช ์ยุทธชนะ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110646
นายพชิญวชิช ์ยทุธชนะ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110648

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเมธ ีนิลคลํ9า
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 B 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 C 0(0-0)
อ. (06.6�-0C.6�) G6�วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 B 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 G 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 F 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>6สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 B 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเมธี นิลคลํ@า )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110648
นายเมธี นิลคลํ9า

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110649

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศภุวฒุ ิธรรมวฒุิ
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 B 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 C 0(0-0)
อ. (06.6�-0C.6�) G6�วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 B 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 G 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 F 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>6สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 B 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศุภวุฒ ิธรรมวุฒ ิ)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110649
นายศภุวฒุิ ธรรมวฒุิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110650

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสทิธศิกัดิV ซามงค์
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 B 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 C 0(0-0)
อ. (06.6�-0C.6�) G6�วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 B 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 G 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 F 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>6สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 B 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสทิธิศกัดิv ซามงค ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110650
นายสทิธิศกัดิV ซามงค์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574110651

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุรยิา ตราชูนิต
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-10/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) .EX., จ. (0).6�-0�.6�) .EX.โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0001 B 0(0-0) อ.โปรดระบผูุส้อน
. ( - )โปรดระบวุชิาเอกลอืก10-0004 C 0(0-0)
อ. (06.6�-0C.6�) G6�วธิีวทิยาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษ1021206 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.ปญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 B 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 G 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 F 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>6สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษ2504903 B 3(3-0-6) ผศ.พจนารถ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุริยา ตราชูนิต )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พจนารถ บวัเขยีว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574110651
นายสรุิยา ตราชูนิต

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574121501

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกวรรณ ขนัทอง
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 H 1(0-60) อ. ดร.ศิริเพญ็
จ. (�E.6�-0).6�) G66การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 G 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>)6ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 B 3(3-0-6) อ.ศิริกลุ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ > - Comคอมพวิเตอรก์ราฟิกข ั@นสูงสาํหรบัศิลปศึก2073302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูการจดันิทรรศการ2074202 A 3(2-2-5) ผศ.พูลสวสัดิv 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ Cจติรกรรมสรา้งสรรค์2074205 A 3(2-2-5) อ.สุธิดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ � -ประตมิากรรมสรา้งสรรค์2074206 A 3(2-2-5) ผศ.พูลสวสัดิv 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ � -ศิลปะปูนปั@น B 3(2-2-5) อ. ดร.สรไกร 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกนกวรรณ ขนัทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ภทัรภร ฐติชิาญชยักลุา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574121501
นางสาวกนกวรรณ ขนัทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574121505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑามณี ศรศิลป์
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 H 1(0-60) อ. ดร.ศิริเพญ็
จ. (�E.6�-0).6�) G66การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 G 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ > - Comคอมพวิเตอรก์ราฟิกข ั@นสูงสาํหรบัศิลปศึก2073302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูการจดันิทรรศการ2074202 A 3(2-2-5) ผศ.พูลสวสัดิv 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ Cจติรกรรมสรา้งสรรค์2074205 A 3(2-2-5) อ.สุธิดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ � -ประตมิากรรมสรา้งสรรค์2074206 A 3(2-2-5) ผศ.พูลสวสัดิv 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ � -ศิลปะปูนปั@น B 3(2-2-5) อ. ดร.สรไกร 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-407การสรา้งเสริมสุขภาวะ4070301 B 3(3-0-6) อ.บวรจติ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุามณี ศรศิลป์ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ภทัรภร ฐติชิาญชยักลุา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574121505
นางสาวจุฑามณี ศรศิลป์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574121507

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทพิยาภรณ์ วเิชียรรตัน์
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 H 1(0-60) อ. ดร.ศิริเพญ็
จ. (�E.6�-0).6�) G66การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 G 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>�>ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 H 3(3-0-6) อ.พศิาล C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ > - Comคอมพวิเตอรก์ราฟิกข ั@นสูงสาํหรบัศิลปศึก2073302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูการจดันิทรรศการ2074202 A 3(2-2-5) ผศ.พูลสวสัดิv 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ � -ประตมิากรรมสรา้งสรรค์2074206 A 3(2-2-5) ผศ.พูลสวสัดิv 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ � -ศิลปะปูนปั@น B 3(2-2-5) อ. ดร.สรไกร 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวทพิยาภรณ์ วเิชยีรรตัน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ภทัรภร ฐติชิาญชยักลุา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574121507
นางสาวทพิยาภรณ์ วเิชียรรตัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574121508

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิตยา ทองเขียว
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 H 1(0-60) อ. ดร.ศิริเพญ็
จ. (�E.6�-0).6�) G66การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 G 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ > - Comคอมพวิเตอรก์ราฟิกข ั@นสูงสาํหรบัศิลปศึก2073302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูการจดันิทรรศการ2074202 A 3(2-2-5) ผศ.พูลสวสัดิv 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ Cจติรกรรมสรา้งสรรค์2074205 A 3(2-2-5) อ.สุธิดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ � -ประตมิากรรมสรา้งสรรค์2074206 A 3(2-2-5) ผศ.พูลสวสัดิv 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ � -ศิลปะปูนปั@น B 3(2-2-5) อ. ดร.สรไกร 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนิตยา ทองเขยีว )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ภทัรภร ฐติชิาญชยักลุา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 0

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574121508
นางสาวนิตยา ทองเขียว

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574121509

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวบษุกร พลายแกว้
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 H 1(0-60) อ. ดร.ศิริเพญ็
จ. (�E.6�-0).6�) G66การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 G 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>�>ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 H 3(3-0-6) อ.พศิาล C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ > - Comคอมพวิเตอรก์ราฟิกข ั@นสูงสาํหรบัศิลปศึก2073302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูการจดันิทรรศการ2074202 A 3(2-2-5) ผศ.พูลสวสัดิv 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ � -ประตมิากรรมสรา้งสรรค์2074206 A 3(2-2-5) ผศ.พูลสวสัดิv 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ � -ศิลปะปูนปั@น B 3(2-2-5) อ. ดร.สรไกร 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวบษุกร พลายแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ภทัรภร ฐติชิาญชยักลุา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574121509
นางสาวบษุกร พลายแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574121510

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพนิดา นาภรูตัน์
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 H 1(0-60) อ. ดร.ศิริเพญ็
จ. (�E.6�-0).6�) G66การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 G 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ > - Comคอมพวิเตอรก์ราฟิกข ั@นสูงสาํหรบัศิลปศึก2073302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูการจดันิทรรศการ2074202 A 3(2-2-5) ผศ.พูลสวสัดิv 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ Cจติรกรรมสรา้งสรรค์2074205 A 3(2-2-5) อ.สุธิดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ � -ประตมิากรรมสรา้งสรรค์2074206 A 3(2-2-5) ผศ.พูลสวสัดิv 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ � -ศิลปะปูนปั@น B 3(2-2-5) อ. ดร.สรไกร 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพนิดา นาภูรตัน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ภทัรภร ฐติชิาญชยักลุา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 0

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574121510
นางสาวพนิดา นาภรูตัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574121517

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุภาภรณ์ ภูใ่หญ่
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 H 1(0-60) อ. ดร.ศิริเพญ็
จ. (�E.6�-0).6�) G66การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 G 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>)6ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 B 3(3-0-6) อ.ศิริกลุ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ > - Comคอมพวิเตอรก์ราฟิกข ั@นสูงสาํหรบัศิลปศึก2073302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูการจดันิทรรศการ2074202 A 3(2-2-5) ผศ.พูลสวสัดิv 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ Cจติรกรรมสรา้งสรรค์2074205 A 3(2-2-5) อ.สุธิดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ � -ประตมิากรรมสรา้งสรรค์2074206 A 3(2-2-5) ผศ.พูลสวสัดิv 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ � -ศิลปะปูนปั@น B 3(2-2-5) อ. ดร.สรไกร 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุภาภรณ์ ภู่ใหญ่ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ภทัรภร ฐติชิาญชยักลุา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574121517
นางสาวสภุาภรณ์ ภูใ่หญ่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574121519

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอานีตา สอืฆอ
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 H 1(0-60) อ. ดร.ศิริเพญ็
จ. (�E.6�-0).6�) G66การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 G 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>�>ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 H 3(3-0-6) อ.พศิาล C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ > - Comคอมพวิเตอรก์ราฟิกข ั@นสูงสาํหรบัศิลปศึก2073302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูการจดันิทรรศการ2074202 A 3(2-2-5) ผศ.พูลสวสัดิv 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ Cจติรกรรมสรา้งสรรค์2074205 A 3(2-2-5) อ.สุธิดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ � -ประตมิากรรมสรา้งสรรค์2074206 A 3(2-2-5) ผศ.พูลสวสัดิv 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ � -ศิลปะปูนปั@น B 3(2-2-5) อ. ดร.สรไกร 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอานีตา สอืฆอ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ภทัรภร ฐติชิาญชยักลุา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574121519
นางสาวอานีตา สอืฆอ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574121520

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจริศกัดิV ทองแท ้
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 H 1(0-60) อ. ดร.ศิริเพญ็
จ. (�E.6�-0).6�) G66การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 G 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ > - Comคอมพวิเตอรก์ราฟิกข ั@นสูงสาํหรบัศิลปศึก2073302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูการจดันิทรรศการ2074202 A 3(2-2-5) ผศ.พูลสวสัดิv 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ Cจติรกรรมสรา้งสรรค์2074205 A 3(2-2-5) อ.สุธิดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ � -ประตมิากรรมสรา้งสรรค์2074206 A 3(2-2-5) ผศ.พูลสวสัดิv 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ � -ศิลปะปูนปั@น B 3(2-2-5) อ. ดร.สรไกร 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจริศกัดิv ทองแท ้)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ภทัรภร ฐติชิาญชยักลุา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 0

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574121520
นายจริศกัดิV ทองแท ้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574121522

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณรงคศ์กัดิV สงัขส์นิธุ
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 H 1(0-60) อ. ดร.ศิริเพญ็
จ. (�E.6�-0).6�) G66การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 G 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>)6ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 B 3(3-0-6) อ.ศิริกลุ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ > - Comคอมพวิเตอรก์ราฟิกข ั@นสูงสาํหรบัศิลปศึก2073302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูการจดันิทรรศการ2074202 A 3(2-2-5) ผศ.พูลสวสัดิv 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ Cจติรกรรมสรา้งสรรค์2074205 A 3(2-2-5) อ.สุธิดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ � -ประตมิากรรมสรา้งสรรค์2074206 A 3(2-2-5) ผศ.พูลสวสัดิv 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ � -ศิลปะปูนปั@น B 3(2-2-5) อ. ดร.สรไกร 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณรงคศ์กัดิv สงัขส์นิธุ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ภทัรภร ฐติชิาญชยักลุา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574121522
นายณรงคศ์กัดิV สงัขส์นิธุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574121525

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเมธา จนัทรชู์กลิ น
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 H 1(0-60) อ. ดร.ศิริเพญ็
จ. (�E.6�-0).6�) G66การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 G 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>)6ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 C 3(3-0-6) อ.ศิริกลุ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ > - Comคอมพวิเตอรก์ราฟิกข ั@นสูงสาํหรบัศิลปศึก2073302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูการจดันิทรรศการ2074202 A 3(2-2-5) ผศ.พูลสวสัดิv 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ � -ประตมิากรรมสรา้งสรรค์2074206 A 3(2-2-5) ผศ.พูลสวสัดิv 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ � -ศิลปะปูนปั@น B 3(2-2-5) อ. ดร.สรไกร 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเมธา จนัทรชู์กลิJน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ภทัรภร ฐติชิาญชยักลุา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574121525
นายเมธา จนัทรชู์กลิ น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574121528

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอรรถพล ศิวศกัดิVกงัวาล
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 H 1(0-60) อ. ดร.ศิริเพญ็
จ. (�E.6�-0).6�) G66การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 G 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>)6ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 B 3(3-0-6) อ.ศิริกลุ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ > - Comคอมพวิเตอรก์ราฟิกข ั@นสูงสาํหรบัศิลปศึก2073302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูการจดันิทรรศการ2074202 A 3(2-2-5) ผศ.พูลสวสัดิv 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ Cจติรกรรมสรา้งสรรค์2074205 A 3(2-2-5) อ.สุธิดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ � -ประตมิากรรมสรา้งสรรค์2074206 A 3(2-2-5) ผศ.พูลสวสัดิv 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ � -ศิลปะปูนปั@น B 3(2-2-5) อ. ดร.สรไกร 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอรรถพล ศิวศกัดิvกงัวาล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ภทัรภร ฐติชิาญชยักลุา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574121528
นายอรรถพล ศิวศกัดิVกงัวาล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574121529

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอารยะ มิ งแมน้
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 H 1(0-60) อ. ดร.ศิริเพญ็
จ. (�E.6�-0).6�) G66การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 G 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ > - Comคอมพวิเตอรก์ราฟิกข ั@นสูงสาํหรบัศิลปศึก2073302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูการจดันิทรรศการ2074202 A 3(2-2-5) ผศ.พูลสวสัดิv 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ Cจติรกรรมสรา้งสรรค์2074205 A 3(2-2-5) อ.สุธิดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ � -ประตมิากรรมสรา้งสรรค์2074206 A 3(2-2-5) ผศ.พูลสวสัดิv 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ � -ศิลปะปูนปั@น B 3(2-2-5) อ. ดร.สรไกร 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-407การสรา้งเสริมสุขภาวะ4070301 B 3(3-0-6) อ.บวรจติ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอารยะ มิJงแมน้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ภทัรภร ฐติชิาญชยักลุา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574121529
นายอารยะ มิ งแมน้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143501

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกญัญาพชัร เลา้อรุณ
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 I 1(0-60) อ.พงษธ์ร
จ. (06.6�-0A.6�) SU-408การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 C 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 A 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
จ. (�E.6�-00.6�) ศว.ฟิสกิส-์6ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 B 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6Aปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกญัญาพชัร เลา้อรุณ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ.วชัรี กาญจนก์รีต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 3

*
*

13 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143501
นางสาวกญัญาพชัร เลา้อรุณ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143502

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกณัฐมณี วรบญุมีประเสรฐิ
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 I 1(0-60) อ.พงษธ์ร
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 5 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 A 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
อ. (�E.6�-00.6�) >66ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 5 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6Aปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกณัฐมณี วรบญุมปีระเสริฐ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ.วชัรี กาญจนก์รีต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 3

*
*

13 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143502
นางสาวกณัฐมณี วรบญุมีประเสริฐ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกลัยรตัน์ ฤทธิVอนิทร ์
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 I 1(0-60) อ.พงษธ์ร
จ. (06.6�-0A.6�) SU-408การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 C 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 A 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
จ. (�E.6�-00.6�) ศว.ฟิสกิส-์6ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 B 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสบืคน้ทางคณิตศาสตร์4044507 A 3(2-2-5) ผศ.ณรงค์
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6Aปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกลัยรตัน ์ฤทธิvอนิทร ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ.วชัรี กาญจนก์รีต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 3

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143503
นางสาวกลัยรตัน์ ฤทธิVอนิทร ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเกษร คดิเข่ม
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 I 1(0-60) อ.พงษธ์ร
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 A 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
อ. (�E.6�-00.6�) >66ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 C 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6Aปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเกษร คดิเขม่ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ.วชัรี กาญจนก์รีต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 3

*
*

13 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143504
นางสาวเกษร คดิเข่ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจารุรนิทร ์ทนยิ9ม
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 I 1(0-60) อ.พงษธ์ร
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 A 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
จ. (�E.6�-00.6�) ศว.ฟิสกิส-์6ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 B 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) >>0ปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 B 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 B 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจารุรินทร ์ทนยิ@ม )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ.วชัรี กาญจนก์รีต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 3

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143505
นางสาวจารุรินทร ์ทนยิ9ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143507

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจริาวรรณ มลวิรรณ
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 I 1(0-60) อ.พงษธ์ร
จ. (06.6�-0A.6�) SU-408การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 C 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 A 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
จ. (�E.6�-00.6�) ศว.ฟิสกิส-์6ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 B 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6Aปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจริาวรรณ มลวิรรณ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ.วชัรี กาญจนก์รีต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 3

*
*

13 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143507
นางสาวจริาวรรณ มลวิรรณ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143508

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑามาศ เจรญิสุข
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 I 1(0-60) อ.พงษธ์ร
จ. (06.6�-0A.6�) SU-408การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 C 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 A 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
จ. (�E.6�-00.6�) ศว.ฟิสกิส-์6ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 B 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6Aปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุามาศ เจริญสุข )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ.วชัรี กาญจนก์รีต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 3

*
*

13 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143508
นางสาวจุฑามาศ เจริญสขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143509

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวดารารตัน์ ศรถีม
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 I 1(0-60) อ.พงษธ์ร
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 A 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
จ. (�E.6�-00.6�) ศว.ฟิสกิส-์6ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 B 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 B 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6Aปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวดารารตัน ์ศรีถม )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ.วชัรี กาญจนก์รีต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 6

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143509
นางสาวดารารตัน์ ศรีถม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143511

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกมัปนาท ทองทา
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 I 1(0-60) อ.พงษธ์ร
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 A 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
จ. (�E.6�-00.6�) ศว.ฟิสกิส-์6ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 B 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสบืคน้ทางคณิตศาสตร์4044507 A 3(2-2-5) ผศ.ณรงค์
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6Aปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกมัปนาท ทองทา )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ.วชัรี กาญจนก์รีต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 6

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143511
นายกมัปนาท ทองทา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิภาภรณ์ โชคลาภ
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 I 1(0-60) อ.พงษธ์ร
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 A 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
จ. (�E.6�-00.6�) ศว.ฟิสกิส-์6ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 B 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0>)�การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 E 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) >>0ปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 B 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 B 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนิภาภรณ์ โชคลาภ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ.วชัรี กาญจนก์รีต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143512
นางสาวนิภาภรณ์ โชคลาภ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143513

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวประภาพร เคยีงวงษ์
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 I 1(0-60) อ.พงษธ์ร
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 A 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
จ. (�E.6�-00.6�) ศว.ฟิสกิส-์6ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 B 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>)การวเิคราะหเ์นื@อหาคณิตศาสตรม์ธัยมศึก4043002 B 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสบืคน้ทางคณิตศาสตร์4044507 A 3(2-2-5) ผศ.ณรงค์
พฤ. (06.6�-0C.6�) >>0ปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 B 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวประภาพร เคยีงวงษ ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ.วชัรี กาญจนก์รีต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 6

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143513
นางสาวประภาพร เคยีงวงษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143514

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรทพิา รอดพว่ง
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 I 1(0-60) อ.พงษธ์ร
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 A 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
จ. (�E.6�-00.6�) ศว.ฟิสกิส-์6ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 B 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6)สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสบืคน้ทางคณิตศาสตร์4044507 B 3(2-2-5) ผศ.ณรงค์
พฤ. (06.6�-0C.6�) >>0ปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 B 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 B 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพรทพิา รอดพ่วง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ.วชัรี กาญจนก์รีต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143514
นางสาวพรทพิา รอดพว่ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143516

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชิะญา ป้อมสงิห ์
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 I 1(0-60) อ.พงษธ์ร
จ. (06.6�-0A.6�) SU-408การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 C 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 A 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
จ. (�E.6�-00.6�) ศว.ฟิสกิส-์6ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 B 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสบืคน้ทางคณิตศาสตร์4044507 A 3(2-2-5) ผศ.ณรงค์
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6Aปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพชิะญา ป้อมสงิห ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ.วชัรี กาญจนก์รีต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 3

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143516
นางสาวพชิะญา ป้อมสงิห ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143517

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรสรนิ เพชรนิล
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 I 1(0-60) อ.พงษธ์ร
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 A 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
จ. (�E.6�-00.6�) ศว.ฟิสกิส-์6ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 B 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) >6Aการวเิคราะหเ์นื@อหาคณิตศาสตรม์ธัยมศึก4043002 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสบืคน้ทางคณิตศาสตร์4044507 A 3(2-2-5) ผศ.ณรงค์
พฤ. (06.6�-0C.6�) >>0ปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 B 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรสริน เพชรนิล )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ.วชัรี กาญจนก์รีต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 6

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143517
นางสาวรสริน เพชรนิล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143520

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุจริา เผ่าพงศ์
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 I 1(0-60) อ.พงษธ์ร
จ. (06.6�-0A.6�) SU-408การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 C 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 A 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
จ. (�E.6�-00.6�) ศว.ฟิสกิส-์6ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 B 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6Aปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรุจริา เผ่าพงศ ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ.วชัรี กาญจนก์รีต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 3

*
*

13 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143520
นางสาวรุจริา เผ่าพงศ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143521

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววาสนา เพชรจาํรสั
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 I 1(0-60) อ.พงษธ์ร
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 A 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
จ. (�E.6�-00.6�) ศว.ฟิสกิส-์6ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 B 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >)6หลกัการคณิตศาสตร์4041101 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6Aปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววาสนา เพชรจาํรสั )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ.วชัรี กาญจนก์รีต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 6

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143521
นางสาววาสนา เพชรจาํรสั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143523

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรลิกัษณ์ ปูลดิ
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 I 1(0-60) อ.พงษธ์ร
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 A 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
จ. (06.6�-0A.6�) >)6หลกัการคณิตศาสตร์4041101 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) >>0แคลคูลสั 04041401 B 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสบืคน้ทางคณิตศาสตร์4044507 B 3(2-2-5) ผศ.ณรงค์
พฤ. (06.6�-0C.6�) >>0ปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 B 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 B 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริลกัษณ์ ปูลดิ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ.วชัรี กาญจนก์รีต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143523
นางสาวศิริลกัษณ์ ปูลดิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143525

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสหรตัน์ สิ9นโศรก
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 I 1(0-60) อ.พงษธ์ร
จ. (06.6�-0A.6�) SU-408การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 C 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 A 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
จ. (�E.6�-00.6�) ศว.ฟิสกิส-์6ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 B 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6Aปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสหรตัน ์สิ@นโศรก )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ.วชัรี กาญจนก์รีต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 3

*
*

13 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143525
นางสาวสหรตัน์ สิ9นโศรก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143526

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุจติรา แสงขํา
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 I 1(0-60) อ.พงษธ์ร
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 A 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
จ. (�E.6�-00.6�) ศว.ฟิสกิส-์6ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 B 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6)สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสบืคน้ทางคณิตศาสตร์4044507 B 3(2-2-5) ผศ.ณรงค์
พฤ. (06.6�-0C.6�) >>0ปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 B 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 B 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุจติรา แสงขาํ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ.วชัรี กาญจนก์รีต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 6

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143526
นางสาวสจุติรา แสงขํา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143527

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุชิตา อยู่ฉิม
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 I 1(0-60) อ.พงษธ์ร
จ. (06.6�-0A.6�) SU-408การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 C 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 A 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
จ. (�E.6�-00.6�) ศว.ฟิสกิส-์6ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 B 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) >6Aการวเิคราะหเ์นื@อหาคณิตศาสตรม์ธัยมศึก4043002 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสบืคน้ทางคณิตศาสตร์4044507 A 3(2-2-5) ผศ.ณรงค์
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6Aปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุชติา อยู่ฉิม )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ.วชัรี กาญจนก์รีต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 6

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143527
นางสาวสชิุตา อยูฉิ่ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143528

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุนาพร สาํราญรตัน์
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 I 1(0-60) อ.พงษธ์ร
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 A 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
จ. (�E.6�-00.6�) ศว.ฟิสกิส-์6ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 B 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 B 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6Aปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุนาพร สาํราญรตัน ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ.วชัรี กาญจนก์รีต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 6

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143528
นางสาวสนุาพร สาํราญรตัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143529

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุมินชา เข็มกลดั
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 I 1(0-60) อ.พงษธ์ร
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 A 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
จ. (�E.6�-00.6�) ศว.ฟิสกิส-์6ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 B 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6)สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสบืคน้ทางคณิตศาสตร์4044507 B 3(2-2-5) ผศ.ณรงค์
พฤ. (06.6�-0C.6�) >>0ปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 B 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 B 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุมนิชา เขม็กลดั )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ.วชัรี กาญจนก์รีต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 6

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143529
นางสาวสมิุนชา เข็มกลดั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143530

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเสาวนีย ์วจิติธนาการ
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 I 1(0-60) อ.พงษธ์ร
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 A 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
จ. (�E.6�-00.6�) ศว.ฟิสกิส-์6ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 B 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสบืคน้ทางคณิตศาสตร์4044507 B 3(2-2-5) ผศ.ณรงค์
พฤ. (06.6�-0C.6�) >>0ปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 B 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 B 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเสาวนีย ์วจิติธนาการ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ.วชัรี กาญจนก์รีต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143530
นางสาวเสาวนีย ์วจิติธนาการ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143533

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรยิา สุขสาํราญ
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 I 1(0-60) อ.พงษธ์ร
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 A 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
จ. (�E.6�-00.6�) ศว.ฟิสกิส-์6ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 B 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสบืคน้ทางคณิตศาสตร์4044507 A 3(2-2-5) ผศ.ณรงค์
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6Aปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอริยา สุขสาํราญ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ.วชัรี กาญจนก์รีต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143533
นางสาวอริยา สขุสาํราญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143535

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายคุณัชญ ์เอี ยมอาํนวย
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 I 1(0-60) อ.พงษธ์ร
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 A 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
จ. (�E.6�-00.6�) ศว.ฟิสกิส-์6ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 B 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>)การวเิคราะหเ์นื@อหาคณิตศาสตรม์ธัยมศึก4043002 B 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสบืคน้ทางคณิตศาสตร์4044507 A 3(2-2-5) ผศ.ณรงค์
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6Aปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายคุณชัญ ์เอีJยมอาํนวย )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ.วชัรี กาญจนก์รีต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 6

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143535
นายคณุัชญ ์เอี ยมอาํนวย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143538

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐพงศ ์ศรทีอง
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 I 1(0-60) อ.พงษธ์ร
จ. (06.6�-0A.6�) SU-408การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 C 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 A 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
จ. (�E.6�-00.6�) ศว.ฟิสกิส-์6ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 B 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) >6Aการวเิคราะหเ์นื@อหาคณิตศาสตรม์ธัยมศึก4043002 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสบืคน้ทางคณิตศาสตร์4044507 A 3(2-2-5) ผศ.ณรงค์
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6Aปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัพงศ ์ศรีทอง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ.วชัรี กาญจนก์รีต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 6

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143538
นายณัฐพงศ ์ศรีทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143539

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายทนงศกัดิV พมิพบ์ญุ
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 I 1(0-60) อ.พงษธ์ร
จ. (06.6�-0A.6�) SU-408การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 C 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 A 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
จ. (�E.6�-00.6�) ศว.ฟิสกิส-์6ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 B 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6Aปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายทนงศกัดิv พมิพบ์ญุ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ.วชัรี กาญจนก์รีต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 3

*
*

13 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143539
นายทนงศกัดิV พมิพบ์ญุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143540

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายปิยะ ชูตระกูล
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 I 1(0-60) อ.พงษธ์ร
จ. (06.6�-0A.6�) SU-408การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 C 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 A 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
จ. (�E.6�-00.6�) ศว.ฟิสกิส-์6ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 B 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสบืคน้ทางคณิตศาสตร์4044507 A 3(2-2-5) ผศ.ณรงค์
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6Aปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายปิยะ ชูตระกูล )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ.วชัรี กาญจนก์รีต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 3

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143540
นายปิยะ ชูตระกูล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143541

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพริยิะ รุง่เรอืง
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 I 1(0-60) อ.พงษธ์ร
จ. (06.6�-0A.6�) SU-408การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 C 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 A 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
จ. (�E.6�-00.6�) ศว.ฟิสกิส-์6ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 B 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) >6Aการวเิคราะหเ์นื@อหาคณิตศาสตรม์ธัยมศึก4043002 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสบืคน้ทางคณิตศาสตร์4044507 A 3(2-2-5) ผศ.ณรงค์
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6Aปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-505การขบัขีJปลอดภยั5590101 G 3(2-2-5) ผศ. ดร.ขวญัชยั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพริิยะ รุ่งเรือง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ.วชัรี กาญจนก์รีต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143541
นายพริิยะ รุ่งเรือง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143542

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเศรษฐฐ์า เชื อมมณี
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 I 1(0-60) อ.พงษธ์ร
จ. (06.6�-0A.6�) SU-408การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 C 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 A 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
จ. (�E.6�-00.6�) ศว.ฟิสกิส-์6ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 B 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 B 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6Aปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเศรษฐฐ์า เชืJอมมณี )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ.วชัรี กาญจนก์รีต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 6

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143542
นายเศรษฐฐ์า เชื อมมณี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143601

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกชกร สงิหท์อง
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 J 1(0-60) อ.พงษธ์ร
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 B 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
จ. (�E.6�-00.6�) ศว.ฟิสกิส-์6ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 B 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0>A6ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 F 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>)0เพชรบรุีศึกษา2500105 C 3(3-0-6) อ.ไพลนิ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสบืคน้ทางคณิตศาสตร์4044507 A 3(2-2-5) ผศ.ณรงค์
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6Aปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกชกร สงิหท์อง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณรงค ์ไกรเนตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143601
นางสาวกชกร สงิหท์อง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143602

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกญัญารตัน์ อุน่ร ั9ว   (ทนุ)
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 J 1(0-60) อ.พงษธ์ร
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 B 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
อ. (�E.6�-00.6�) >66ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 C 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >)6หลกัการคณิตศาสตร์4041101 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) >>0แคลคูลสั 04041401 B 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>)การวเิคราะหเ์นื@อหาคณิตศาสตรม์ธัยมศึก4043002 B 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6Aปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกญัญารตัน ์อุ่นร ั@ว   (ทนุ) )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณรงค ์ไกรเนตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143602
นางสาวกญัญารตัน์ อุน่ร ั9ว   (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143603

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกลัทวิา สวา่งเมฆ
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 J 1(0-60) อ.พงษธ์ร
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 B 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
จ. (�E.6�-00.6�) ศว.ฟิสกิส-์6ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 B 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6)สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6Aปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกลัทวิา สวา่งเมฆ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณรงค ์ไกรเนตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 6

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143603
นางสาวกลัทวิา สวา่งเมฆ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143604

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเกวล ีแผนสงา่
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 J 1(0-60) อ.พงษธ์ร
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 B 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
อ. (�E.6�-00.6�) >66ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 C 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >)6หลกัการคณิตศาสตร์4041101 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>)การวเิคราะหเ์นื@อหาคณิตศาสตรม์ธัยมศึก4043002 B 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6Aปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60)เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืJอสาร4120101 Q 3(2-2-5) อ.ปณิธิ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเกวล ีแผนสงา่ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณรงค ์ไกรเนตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143604
นางสาวเกวล ีแผนสงา่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143605

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัทมิา ขาวผ่อง
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 J 1(0-60) อ.พงษธ์ร
จ. (06.6�-0A.6�) SU-408การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 D 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 B 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
อ. (�E.6�-00.6�) >66ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 C 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) >>0แคลคูลสั 04041401 B 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>)การวเิคราะหเ์นื@อหาคณิตศาสตรม์ธัยมศึก4043002 B 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6Aปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจนัทมิา ขาวผ่อง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณรงค ์ไกรเนตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 9

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143605
นางสาวจนัทมิา ขาวผ่อง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143606

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจติตส์ุทธ ีเจรญิจติต์
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 J 1(0-60) อ.พงษธ์ร
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 B 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
อ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสบืคน้ทางคณิตศาสตร์4044507 B 3(2-2-5) ผศ.ณรงค์
พฤ. (06.6�-0C.6�) >>0ปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 B 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 B 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-503เกษตรในชวีติประจาํวนั5000101 B 3(2-2-5) อ. ดร.ชมดาว 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจติตสุ์ทธี เจริญจติต ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณรงค ์ไกรเนตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 3

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143606
นางสาวจติตส์ทุธี เจริญจติต ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143607

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจริาวรรณ ขาวผ่อง
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 J 1(0-60) อ.พงษธ์ร
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 B 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
อ. (�E.6�-00.6�) >66ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 C 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) >>0แคลคูลสั 04041401 B 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>)การวเิคราะหเ์นื@อหาคณิตศาสตรม์ธัยมศึก4043002 B 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6Aปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจริาวรรณ ขาวผ่อง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณรงค ์ไกรเนตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143607
นางสาวจริาวรรณ ขาวผ่อง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143609

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชนิสรา คงทวี
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 J 1(0-60) อ.พงษธ์ร
จ. (06.6�-0A.6�) SU-408การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 D 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 B 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
อ. (�E.6�-00.6�) >66ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 C 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>)การวเิคราะหเ์นื@อหาคณิตศาสตรม์ธัยมศึก4043002 B 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสบืคน้ทางคณิตศาสตร์4044507 B 3(2-2-5) ผศ.ณรงค์
พฤ. (06.6�-0C.6�) >>0ปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 B 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 B 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชนิสรา คงทว ี)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณรงค ์ไกรเนตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 6

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143609
นางสาวชนิสรา คงทวี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143610

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทพิยก์มล การโีรจน์
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 J 1(0-60) อ.พงษธ์ร
จ. (06.6�-0A.6�) SU-408การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 D 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 B 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
อ. (�E.6�-00.6�) >66ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 C 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) >>0ปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 B 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 B 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวทพิยก์มล การีโรจน ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณรงค ์ไกรเนตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 3

*
*

13 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143610
นางสาวทพิยก์มล การีโรจน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143611

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธญัญลกัษณ์ สงัขด์ว้ง
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 J 1(0-60) อ.พงษธ์ร
จ. (06.6�-0A.6�) SU-408การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 D 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 B 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
อ. (�E.6�-00.6�) >66ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 C 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) >>0ปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 B 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 B 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธญัญลกัษณ์ สงัขด์ว้ง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณรงค ์ไกรเนตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 3

*
*

13 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143611
นางสาวธญัญลกัษณ์ สงัขด์ว้ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143614

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนุสบา ศรเีดือน
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 J 1(0-60) อ.พงษธ์ร
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 B 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
อ. (�E.6�-00.6�) >66ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 C 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >)6หลกัการคณิตศาสตร์4041101 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6Aปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนุสบา ศรีเดอืน )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณรงค ์ไกรเนตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 6

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143614
นางสาวนุสบา ศรีเดือน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143615

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปณัฑารยี ์แยม้ผลิ
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 J 1(0-60) อ.พงษธ์ร
จ. (06.6�-0A.6�) SU-408การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 D 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 B 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
อ. (�E.6�-00.6�) >66ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 C 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>)การวเิคราะหเ์นื@อหาคณิตศาสตรม์ธัยมศึก4043002 B 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสบืคน้ทางคณิตศาสตร์4044507 B 3(2-2-5) ผศ.ณรงค์
พฤ. (06.6�-0C.6�) >>0ปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 B 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 B 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปณัฑารีย ์แยม้ผล ิ)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณรงค ์ไกรเนตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 6

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143615
นางสาวปณัฑารีย ์แยม้ผลิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143616

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรรณนิกา จรรภยูา
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 J 1(0-60) อ.พงษธ์ร
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 B 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
อ. (�E.6�-00.6�) >66ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 C 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6Aปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพรรณนิกา จรรภูยา )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณรงค ์ไกรเนตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 3

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143616
นางสาวพรรณนิกา จรรภยูา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143617

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชิญส์นิิ ชํานาญกลุ
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 J 1(0-60) อ.พงษธ์ร
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 B 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
จ. (�E.6�-00.6�) ศว.ฟิสกิส-์6ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 B 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0>A6ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 F 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสบืคน้ทางคณิตศาสตร์4044507 A 3(2-2-5) ผศ.ณรงค์
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6Aปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพชิญส์นิิ ชาํนาญกลุ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณรงค ์ไกรเนตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 6

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143617
นางสาวพชิญส์นิิ ชํานาญกลุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143618

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรชัดาภรณ์ สหีมอก
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 J 1(0-60) อ.พงษธ์ร
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 B 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
อ. (�E.6�-00.6�) >66ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 C 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >)6หลกัการคณิตศาสตร์4041101 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6Aปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรชัดาภรณ์ สหีมอก )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณรงค ์ไกรเนตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 6

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143618
นางสาวรชัดาภรณ์ สหีมอก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143619

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรตันาภรณ์ มีวาสนา
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 J 1(0-60) อ.พงษธ์ร
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 B 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
อ. (�E.6�-00.6�) >66ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 C 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >)6หลกัการคณิตศาสตร์4041101 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6Aปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรตันาภรณ์ มวีาสนา )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณรงค ์ไกรเนตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 6

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143619
นางสาวรตันาภรณ์ มีวาสนา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143620

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุง่รตัน์ แคม้วงศ์
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 J 1(0-60) อ.พงษธ์ร
จ. (06.6�-0A.6�) SU-408การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 D 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 B 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
อ. (�E.6�-00.6�) >66ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 C 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>)การวเิคราะหเ์นื@อหาคณิตศาสตรม์ธัยมศึก4043002 B 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสบืคน้ทางคณิตศาสตร์4044507 B 3(2-2-5) ผศ.ณรงค์
พฤ. (06.6�-0C.6�) >>0ปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 B 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 B 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรุ่งรตัน ์แคม้วงศ ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณรงค ์ไกรเนตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 6

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143620
นางสาวรุ่งรตัน์ แคม้วงศ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143621

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววนิดา เอี ยมสอาด    (ทนุ)
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 J 1(0-60) อ.พงษธ์ร
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 B 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
อ. (�E.6�-00.6�) >66ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 C 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) >>0แคลคูลสั 04041401 B 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6Aปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววนิดา เอีJยมสอาด    (ทนุ) )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณรงค ์ไกรเนตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 6

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143621
นางสาววนิดา เอี ยมสอาด    (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143622

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศรสีุดา สอนเทศ
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 J 1(0-60) อ.พงษธ์ร
จ. (06.6�-0A.6�) SU-408การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 D 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 B 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
อ. (�E.6�-00.6�) >66ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 C 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) >>0ปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 B 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 B 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศรีสุดา สอนเทศ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณรงค ์ไกรเนตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 3

*
*

13 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143622
นางสาวศรีสดุา สอนเทศ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143623

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรประภา นุ่นแกว้
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 J 1(0-60) อ.พงษธ์ร
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 B 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
อ. (�E.6�-00.6�) >66ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 C 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >)6หลกัการคณิตศาสตร์4041101 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6Aปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60)เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืJอสาร4120101 Q 3(2-2-5) อ.ปณิธิ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิรประภา นุ่นแกว้ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณรงค ์ไกรเนตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 6

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143623
นางสาวศิรประภา นุ่นแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143624

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรลิกัษณ์ จนัหา้ว
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 J 1(0-60) อ.พงษธ์ร
จ. (06.6�-0A.6�) SU-408การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 D 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 B 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
อ. (�E.6�-00.6�) >66ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 C 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) >>0ปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 B 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 B 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริลกัษณ์ จนัหา้ว )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณรงค ์ไกรเนตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 3

*
*

13 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143624
นางสาวศิริลกัษณ์ จนัหา้ว

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143626

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสนิิทรา บญุฤทธิVภกัดี
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 J 1(0-60) อ.พงษธ์ร
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 B 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
จ. (�E.6�-00.6�) ศว.ฟิสกิส-์6ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 B 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6Aปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสนิิทรา บญุฤทธิvภกัด ี)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณรงค ์ไกรเนตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 3

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143626
นางสาวสนิิทรา บญุฤทธิVภกัดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143627

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุทธกิานต ์ลอืฤทธิV
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 J 1(0-60) อ.พงษธ์ร
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 B 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
จ. (�E.6�-00.6�) ศว.ฟิสกิส-์6ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 B 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6Aปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุทธิกานต ์ลอืฤทธิv )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณรงค ์ไกรเนตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 3

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143627
นางสาวสทุธิกานต ์ลอืฤทธิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143628

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุพตัรา ลาภรมัย์
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 J 1(0-60) อ.พงษธ์ร
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 B 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
อ. (�E.6�-00.6�) >66ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 C 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6Aปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุพตัรา ลาภรมัย ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณรงค ์ไกรเนตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 3

*
*

13 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143628
นางสาวสพุตัรา ลาภรมัย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143629

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุวรรณี ชา้งยนต์
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 J 1(0-60) อ.พงษธ์ร
จ. (06.6�-0A.6�) SU-408การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 D 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 B 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
อ. (�E.6�-00.6�) >66ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 C 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) >>0ปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 B 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 B 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุวรรณี ชา้งยนต ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณรงค ์ไกรเนตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 3

*
*

13 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143629
นางสาวสวุรรณี ชา้งยนต์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143630

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเสาวลกัษณ์ ชะหงษร์มัย ์
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 J 1(0-60) อ.พงษธ์ร
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 B 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
อ. (�E.6�-00.6�) >66ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 C 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >)6หลกัการคณิตศาสตร์4041101 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6Aปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเสาวลกัษณ์ ชะหงษร์มัย ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณรงค ์ไกรเนตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 6

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143630
นางสาวเสาวลกัษณ์ ชะหงษร์มัย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143631

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอนุธดิา นกงาม
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 J 1(0-60) อ.พงษธ์ร
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 B 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
อ. (�E.6�-00.6�) >66ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 C 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >)6หลกัการคณิตศาสตร์4041101 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6Aปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอนุธิดา นกงาม )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณรงค ์ไกรเนตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 6

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143631
นางสาวอนุธิดา นกงาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143632

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอมรรตัน์ ปฐมวงศไ์สว
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 J 1(0-60) อ.พงษธ์ร
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 B 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
อ. (�E.6�-00.6�) >66ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 C 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >)6หลกัการคณิตศาสตร์4041101 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6Aปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-503เกษตรในชวีติประจาํวนั5000101 B 3(2-2-5) อ. ดร.ชมดาว 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอมรรตัน ์ปฐมวงศไ์สว )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณรงค ์ไกรเนตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 6

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143632
นางสาวอมรรตัน์ ปฐมวงศไ์สว

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143633

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวแอนนา นวมสุข
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 J 1(0-60) อ.พงษธ์ร
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 A 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 B 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
อ. (�E.6�-00.6�) >66ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 C 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >)6หลกัการคณิตศาสตร์4041101 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6Aปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวแอนนา นวมสุข )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณรงค ์ไกรเนตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 6

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143633
นางสาวแอนนา นวมสขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143634

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจติวตั เกตสุุรยิวงศ์
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 J 1(0-60) อ.พงษธ์ร
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 B 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
อ. (�E.6�-00.6�) >66ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 C 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0E60การเป็นผูป้ระกอบการเบื@องตน้3560101 G 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) >>0ปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 B 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 B 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจติวตั เกตสุุริยวงศ ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณรงค ์ไกรเนตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 6

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143634
นายจติวตั เกตสุรุิยวงศ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143636

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐกติติV ขําทวี
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 J 1(0-60) อ.พงษธ์ร
จ. (06.6�-0A.6�) SU-408การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 D 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 B 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
อ. (�E.6�-00.6�) >66ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 C 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) >>0ปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 B 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 B 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐักติติv ขาํทว ี)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณรงค ์ไกรเนตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 3

*
*

13 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143636
นายณัฐกติติV ขําทวี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143637

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐพล ปญัญาบตุร    (ทนุ)
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 J 1(0-60) อ.พงษธ์ร
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 B 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
อ. (�E.6�-00.6�) >66ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 C 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0E60การเป็นผูป้ระกอบการเบื@องตน้3560101 G 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>)การวเิคราะหเ์นื@อหาคณิตศาสตรม์ธัยมศึก4043002 B 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสบืคน้ทางคณิตศาสตร์4044507 B 3(2-2-5) ผศ.ณรงค์
พฤ. (06.6�-0C.6�) >>0ปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 B 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 B 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัพล ปญัญาบตุร    (ทนุ) )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณรงค ์ไกรเนตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143637
นายณัฐพล ปญัญาบตุร    (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143638

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายปรชีา เจรญิสุข     (ทนุ)
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 J 1(0-60) อ.พงษธ์ร
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 B 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
อ. (�E.6�-00.6�) >66ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 C 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) >>0ปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 B 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 B 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายปรีชา เจริญสุข     (ทนุ) )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณรงค ์ไกรเนตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 3

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143638
นายปรีชา เจริญสขุ     (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143641

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุธชิยั คะเชนทร
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 J 1(0-60) อ.พงษธ์ร
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 B 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
อ. (�E.6�-00.6�) >66ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 C 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >)6หลกัการคณิตศาสตร์4041101 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) >>0ปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 B 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 B 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุธิชยั คะเชนทร )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณรงค ์ไกรเนตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 6

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143641
นายสธุิชยั คะเชนทร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574143642

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุธรีาช ศภุรตันกติตกิลุ
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 J 1(0-60) อ.พงษธ์ร
จ. (06.6�-0A.6�) SU-408การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 D 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) >6)การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023603 B 3(2-2-5) ผศ.จนัทรว์ด,ี ผศ.สุวรรณ
พ. (�E.6�-0).6�) >6)อ.พงษธ์ร
อ. (�E.6�-00.6�) >66ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 C 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) >>0ปญัหาพเิศษคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอ4044902 B 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 B 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุธีราช ศุภรตันกติตกิลุ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณรงค ์ไกรเนตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 3

*
*

13 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574143642
นายสธุีราช ศภุรตันกติตกิลุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574145503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชบาไพร มานสั
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5741-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 E 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>�)อาเซยีนศึกษา2500106 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�Cชวีเคม ี)4023503 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.บษุกร 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�Cการวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครืJองมอื )4023601 A 3(3-0-6) ผศ.ศรินรตัน,์ ผศ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) ศว.606ปฏบิตักิารวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครืJองมอื4023602 A 1(0-3) ผศ.ศรินรตัน,์ ผศ. 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�CเคมสีิJงแวดลอ้ม4023701 A 3(3-0-6) อ. ดร.เวธกา, 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) C000การคดิและการตดัสนิใจ4040102 D 3(3-0-6) อ.ปิยวฒัน์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00010 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชบาไพร มานสั )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( จ่าเอกกฤษณะ พวงระยา้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574145503
นางสาวชบาไพร มานสั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574145504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชุุตมิา วรสนัต ์   (ทนุ)
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5741-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 E 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�Cชวีเคม ี)4023503 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.บษุกร 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�Cการวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครืJองมอื )4023601 A 3(3-0-6) ผศ.ศรินรตัน,์ ผศ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) ศว.606ปฏบิตักิารวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครืJองมอื4023602 A 1(0-3) ผศ.ศรินรตัน,์ ผศ. 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�CเคมสีิJงแวดลอ้ม4023701 A 3(3-0-6) อ. ดร.เวธกา, 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) >6�คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวุชตุมิา วรสนัต ์   (ทนุ) )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( จ่าเอกกฤษณะ พวงระยา้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
12

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574145504
นางสาวชุตุมิา วรสนัต ์   (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574145505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวดวงกมล โภชน์หมื น
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5741-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 E 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�Cชวีเคม ี)4023503 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.บษุกร 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�Cการวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครืJองมอื )4023601 A 3(3-0-6) ผศ.ศรินรตัน,์ ผศ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) ศว.606ปฏบิตักิารวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครืJองมอื4023602 A 1(0-3) ผศ.ศรินรตัน,์ ผศ. 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�CเคมสีิJงแวดลอ้ม4023701 A 3(3-0-6) อ. ดร.เวธกา, 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) C000การคดิและการตดัสนิใจ4040102 D 3(3-0-6) อ.ปิยวฒัน์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวดวงกมล โภชนห์มืJน )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( จ่าเอกกฤษณะ พวงระยา้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
12

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574145505
นางสาวดวงกมล โภชน์หมื น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574145506

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวดวงฤทยั จนัทรอ์นิทร ์
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5741-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 E 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�Cชวีเคม ี)4023503 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.บษุกร 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�Cการวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครืJองมอื )4023601 A 3(3-0-6) ผศ.ศรินรตัน,์ ผศ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) ศว.606ปฏบิตักิารวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครืJองมอื4023602 A 1(0-3) ผศ.ศรินรตัน,์ ผศ. 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�CเคมสีิJงแวดลอ้ม4023701 A 3(3-0-6) อ. ดร.เวธกา, 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) >6�คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00010 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวดวงฤทยั จนัทรอ์นิทร ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( จ่าเอกกฤษณะ พวงระยา้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
12

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574145506
นางสาวดวงฤทยั จนัทรอ์นิทร ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574145507

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทศันีย ์คาํใหญ่
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5741-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 E 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�Cชวีเคม ี)4023503 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.บษุกร 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�Cการวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครืJองมอื )4023601 A 3(3-0-6) ผศ.ศรินรตัน,์ ผศ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) ศว.606ปฏบิตักิารวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครืJองมอื4023602 A 1(0-3) ผศ.ศรินรตัน,์ ผศ. 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�CเคมสีิJงแวดลอ้ม4023701 A 3(3-0-6) อ. ดร.เวธกา, 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) C000การคดิและการตดัสนิใจ4040102 D 3(3-0-6) อ.ปิยวฒัน์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวทศันีย ์คาํใหญ่ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( จ่าเอกกฤษณะ พวงระยา้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
12

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574145507
นางสาวทศันีย ์คาํใหญ่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574145508

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนฐัลยีา ออ่นเมือง
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5741-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 E 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�Cชวีเคม ี)4023503 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.บษุกร 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�Cการวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครืJองมอื )4023601 A 3(3-0-6) ผศ.ศรินรตัน,์ ผศ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) ศว.606ปฏบิตักิารวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครืJองมอื4023602 A 1(0-3) ผศ.ศรินรตัน,์ ผศ. 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�CเคมสีิJงแวดลอ้ม4023701 A 3(3-0-6) อ. ดร.เวธกา, 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) >6�คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00010 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนฐัลยีา อ่อนเมอืง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( จ่าเอกกฤษณะ พวงระยา้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
12

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574145508
นางสาวนฐัลยีา ออ่นเมือง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574145510

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวบษุกร บญุคน
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5741-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 E 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�Cชวีเคม ี)4023503 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.บษุกร 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�Cการวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครืJองมอื )4023601 A 3(3-0-6) ผศ.ศรินรตัน,์ ผศ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) ศว.606ปฏบิตักิารวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครืJองมอื4023602 A 1(0-3) ผศ.ศรินรตัน,์ ผศ. 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�CเคมสีิJงแวดลอ้ม4023701 A 3(3-0-6) อ. ดร.เวธกา, 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) C000การคดิและการตดัสนิใจ4040102 D 3(3-0-6) อ.ปิยวฒัน์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวบษุกร บญุคน )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( จ่าเอกกฤษณะ พวงระยา้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
12

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574145510
นางสาวบษุกร บญุคน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574145511

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเบญจรตัน์ เฉยสวสัดิV (ทนุ)
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5741-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-408การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 D 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�Cชวีเคม ี)4023503 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.บษุกร 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�Cการวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครืJองมอื )4023601 A 3(3-0-6) ผศ.ศรินรตัน,์ ผศ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) ศว.606ปฏบิตักิารวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครืJองมอื4023602 A 1(0-3) ผศ.ศรินรตัน,์ ผศ. 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�CเคมสีิJงแวดลอ้ม4023701 A 3(3-0-6) อ. ดร.เวธกา, 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) >6�คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 E 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเบญจรตัน ์เฉยสวสัดิv (ทนุ) )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( จ่าเอกกฤษณะ พวงระยา้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
12

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574145511
นางสาวเบญจรตัน์ เฉยสวสัดิV (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574145515

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวยวุดา งบัแสนสา    (ทนุ)
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5741-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 E 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>�)อาเซยีนศึกษา2500106 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�Cชวีเคม ี)4023503 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.บษุกร 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�Cการวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครืJองมอื )4023601 A 3(3-0-6) ผศ.ศรินรตัน,์ ผศ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) ศว.606ปฏบิตักิารวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครืJองมอื4023602 A 1(0-3) ผศ.ศรินรตัน,์ ผศ. 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�CเคมสีิJงแวดลอ้ม4023701 A 3(3-0-6) อ. ดร.เวธกา, 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00010 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวยุวดา งบัแสนสา    (ทนุ) )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( จ่าเอกกฤษณะ พวงระยา้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
12

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574145515
นางสาวยวุดา งบัแสนสา    (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574145516

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวระววิรรณ ขนัสงิห ์  (ทนุ)
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5741-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 E 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�Cชวีเคม ี)4023503 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.บษุกร 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�Cการวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครืJองมอื )4023601 A 3(3-0-6) ผศ.ศรินรตัน,์ ผศ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) ศว.606ปฏบิตักิารวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครืJองมอื4023602 A 1(0-3) ผศ.ศรินรตัน,์ ผศ. 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�CเคมสีิJงแวดลอ้ม4023701 A 3(3-0-6) อ. ดร.เวธกา, 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) >6�คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวระววิรรณ ขนัสงิห ์  (ทนุ) )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( จ่าเอกกฤษณะ พวงระยา้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
12

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574145516
นางสาวระววิรรณ ขนัสงิห ์  (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574145519

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศศิประภา จนีสนิธุ ์
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5741-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-408การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 D 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-407ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 A 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�Cชวีเคม ี)4023503 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.บษุกร 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�Cการวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครืJองมอื )4023601 A 3(3-0-6) ผศ.ศรินรตัน,์ ผศ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) ศว.606ปฏบิตักิารวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครืJองมอื4023602 A 1(0-3) ผศ.ศรินรตัน,์ ผศ. 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�CเคมสีิJงแวดลอ้ม4023701 A 3(3-0-6) อ. ดร.เวธกา, 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) >6�คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 E 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศศิประภา จนีสนิธุ ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( จ่าเอกกฤษณะ พวงระยา้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574145519
นางสาวศศิประภา จนีสนิธุ ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574145520

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศศิวมิล รอดพน้
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5741-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 E 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�Cชวีเคม ี)4023503 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.บษุกร 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�Cการวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครืJองมอื )4023601 A 3(3-0-6) ผศ.ศรินรตัน,์ ผศ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) ศว.606ปฏบิตักิารวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครืJองมอื4023602 A 1(0-3) ผศ.ศรินรตัน,์ ผศ. 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�CเคมสีิJงแวดลอ้ม4023701 A 3(3-0-6) อ. ดร.เวธกา, 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) >6�คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศศิวมิล รอดพน้ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( จ่าเอกกฤษณะ พวงระยา้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
12

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574145520
นางสาวศศิวมิล รอดพน้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574145522

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศภุลกัษณ์ จะบาํรุง
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5741-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 E 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�Cชวีเคม ี)4023503 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.บษุกร 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�Cการวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครืJองมอื )4023601 A 3(3-0-6) ผศ.ศรินรตัน,์ ผศ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) ศว.606ปฏบิตักิารวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครืJองมอื4023602 A 1(0-3) ผศ.ศรินรตัน,์ ผศ. 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�CเคมสีิJงแวดลอ้ม4023701 A 3(3-0-6) อ. ดร.เวธกา, 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) >6�คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศุภลกัษณ์ จะบาํรุง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( จ่าเอกกฤษณะ พวงระยา้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
12

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574145522
นางสาวศภุลกัษณ์ จะบาํรุง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574145524

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุนิสา พว่งสุข
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5741-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 E 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�Cชวีเคม ี)4023503 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.บษุกร 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�Cการวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครืJองมอื )4023601 A 3(3-0-6) ผศ.ศรินรตัน,์ ผศ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) ศว.606ปฏบิตักิารวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครืJองมอื4023602 A 1(0-3) ผศ.ศรินรตัน,์ ผศ. 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�CเคมสีิJงแวดลอ้ม4023701 A 3(3-0-6) อ. ดร.เวธกา, 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) >6�คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุนิสา พ่วงสุข )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( จ่าเอกกฤษณะ พวงระยา้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
12

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574145524
นางสาวสนิุสา พว่งสขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574145525

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุนิสา อนิทนู
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5741-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 E 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�Cชวีเคม ี)4023503 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.บษุกร 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�Cการวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครืJองมอื )4023601 A 3(3-0-6) ผศ.ศรินรตัน,์ ผศ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) ศว.606ปฏบิตักิารวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครืJองมอื4023602 A 1(0-3) ผศ.ศรินรตัน,์ ผศ. 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�CเคมสีิJงแวดลอ้ม4023701 A 3(3-0-6) อ. ดร.เวธกา, 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) C000การคดิและการตดัสนิใจ4040102 D 3(3-0-6) อ.ปิยวฒัน์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุนิสา อนิทนู )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( จ่าเอกกฤษณะ พวงระยา้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
12

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574145525
นางสาวสนิุสา อนิทนู

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574145526

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุรรีตัน์ เมฆอากาศ
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5741-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 E 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�Cชวีเคม ี)4023503 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.บษุกร 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�Cการวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครืJองมอื )4023601 A 3(3-0-6) ผศ.ศรินรตัน,์ ผศ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) ศว.606ปฏบิตักิารวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครืJองมอื4023602 A 1(0-3) ผศ.ศรินรตัน,์ ผศ. 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�CเคมสีิJงแวดลอ้ม4023701 A 3(3-0-6) อ. ดร.เวธกา, 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) >6�คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุรีรตัน ์เมฆอากาศ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( จ่าเอกกฤษณะ พวงระยา้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
12

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574145526
นางสาวสรุีรตัน์ เมฆอากาศ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574145528

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรทยั กิ งจนัทร ์
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5741-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 E 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�Cชวีเคม ี)4023503 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.บษุกร 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�Cการวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครืJองมอื )4023601 A 3(3-0-6) ผศ.ศรินรตัน,์ ผศ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) ศว.606ปฏบิตักิารวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครืJองมอื4023602 A 1(0-3) ผศ.ศรินรตัน,์ ผศ. 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�CเคมสีิJงแวดลอ้ม4023701 A 3(3-0-6) อ. ดร.เวธกา, 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00010 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรทยั กิJงจนัทร ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( จ่าเอกกฤษณะ พวงระยา้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 9

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574145528
นางสาวอรทยั กิ งจนัทร ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574145529

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอนิธุอร จาํเนียรสุข
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5741-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 E 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�Cชวีเคม ี)4023503 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.บษุกร 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�Cการวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครืJองมอื )4023601 A 3(3-0-6) ผศ.ศรินรตัน,์ ผศ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) ศว.606ปฏบิตักิารวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครืJองมอื4023602 A 1(0-3) ผศ.ศรินรตัน,์ ผศ. 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�CเคมสีิJงแวดลอ้ม4023701 A 3(3-0-6) อ. ดร.เวธกา, 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) C000การคดิและการตดัสนิใจ4040102 D 3(3-0-6) อ.ปิยวฒัน์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00010 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอนิธุอร จาํเนียรสุข )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( จ่าเอกกฤษณะ พวงระยา้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
12

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574145529
นางสาวอนิธุอร จาํเนียรสขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574145532

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวทิวฒัน์ ศรเีมฆ    (ทนุ)
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5741-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 E 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�Cชวีเคม ี)4023503 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.บษุกร 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�Cการวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครืJองมอื )4023601 A 3(3-0-6) ผศ.ศรินรตัน,์ ผศ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) ศว.606ปฏบิตักิารวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครืJองมอื4023602 A 1(0-3) ผศ.ศรินรตัน,์ ผศ. 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�CเคมสีิJงแวดลอ้ม4023701 A 3(3-0-6) อ. ดร.เวธกา, 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) >6�คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00010 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวทิวฒัน ์ศรีเมฆ    (ทนุ) )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( จ่าเอกกฤษณะ พวงระยา้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
12

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574145532
นายวทิวฒัน์ ศรีเมฆ    (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574145533

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุภสทิธิV เขียวงาม
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5741-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 E 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�Cชวีเคม ี)4023503 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.บษุกร 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�Cการวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครืJองมอื )4023601 A 3(3-0-6) ผศ.ศรินรตัน,์ ผศ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) ศว.606ปฏบิตักิารวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครืJองมอื4023602 A 1(0-3) ผศ.ศรินรตัน,์ ผศ. 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) ศว.6�CเคมสีิJงแวดลอ้ม4023701 A 3(3-0-6) อ. ดร.เวธกา, 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) >6�คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00010 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุภสทิธิv เขยีวงาม )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( จ่าเอกกฤษณะ พวงระยา้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
12

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574145533
นายสภุสทิธิV เขียวงาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574148501

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกพร ศิรเิพง็
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5741-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 F 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) ศว.ฟิสกิส-์6, อ. (0�.6�-0C.6�)ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ4013401 A 3(2-2-5) อ.วริษา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ศว.ฟิสกิส-์6อตุนิุยมวทิยา4013601 A 3(2-2-5) อ. ดร.นิรุธ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์6เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์4014203 A 3(2-3-4) อ. ดร.สรวศิิษฎ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) C000การคดิและการตดัสนิใจ4040102 B 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 C 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกนกพร ศิริเพง็ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุนนัทศกัดิv ระวงัวงศ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574148501
นางสาวกนกพร ศิริเพง็

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574148502

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลวรรณ ทศันาลยั
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5741-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 F 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>)�วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 G 3(3-0-6) อ.วราภรณ์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) ศว.ฟิสกิส-์6, อ. (0�.6�-0C.6�)ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ4013401 A 3(2-2-5) อ.วริษา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ศว.ฟิสกิส-์6อตุนิุยมวทิยา4013601 A 3(2-2-5) อ. ดร.นิรุธ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์6เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์4014203 A 3(2-3-4) อ. ดร.สรวศิิษฎ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 C 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกมลวรรณ ทศันาลยั )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุนนัทศกัดิv ระวงัวงศ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574148502
นางสาวกมลวรรณ ทศันาลยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574148504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกลุชญา วงศพ์ึ งไพบูลย์
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5741-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 F 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>)�วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 G 3(3-0-6) อ.วราภรณ์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) ศว.ฟิสกิส-์6, อ. (0�.6�-0C.6�)ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ4013401 A 3(2-2-5) อ.วริษา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ศว.ฟิสกิส-์6อตุนิุยมวทิยา4013601 A 3(2-2-5) อ. ดร.นิรุธ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์6เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์4014203 A 3(2-3-4) อ. ดร.สรวศิิษฎ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 C 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกลุชญา วงศพ์ึJงไพบูลย ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุนนัทศกัดิv ระวงัวงศ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574148504
นางสาวกลุชญา วงศพ์ึ งไพบูลย์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574148505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเกษรา ปญัญาหาญ   (ทนุ)
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5741-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 F 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >6>วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 E 3(3-0-6) อ. ดร.ศิริพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) ศว.ฟิสกิส-์6, อ. (0�.6�-0C.6�)ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ4013401 A 3(2-2-5) อ.วริษา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ศว.ฟิสกิส-์6อตุนิุยมวทิยา4013601 A 3(2-2-5) อ. ดร.นิรุธ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์6เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์4014203 A 3(2-3-4) อ. ดร.สรวศิิษฎ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 C 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเกษรา ปญัญาหาญ   (ทนุ) )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุนนัทศกัดิv ระวงัวงศ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574148505
นางสาวเกษรา ปญัญาหาญ   (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574148506

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวขนิษฐา โพธิVงาม
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5741-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 F 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >6>วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 E 3(3-0-6) อ. ดร.ศิริพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) ศว.ฟิสกิส-์6, อ. (0�.6�-0C.6�)ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ4013401 A 3(2-2-5) อ.วริษา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ศว.ฟิสกิส-์6อตุนิุยมวทิยา4013601 A 3(2-2-5) อ. ดร.นิรุธ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์6เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์4014203 A 3(2-3-4) อ. ดร.สรวศิิษฎ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 C 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวขนิษฐา โพธิvงาม )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุนนัทศกัดิv ระวงัวงศ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574148506
นางสาวขนิษฐา โพธิVงาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574148509

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทพิวรรณ ศรบีวัสด
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5741-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 F 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>)�วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 G 3(3-0-6) อ.วราภรณ์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) ศว.ฟิสกิส-์6, อ. (0�.6�-0C.6�)ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ4013401 A 3(2-2-5) อ.วริษา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ศว.ฟิสกิส-์6อตุนิุยมวทิยา4013601 A 3(2-2-5) อ. ดร.นิรุธ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์6เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์4014203 A 3(2-3-4) อ. ดร.สรวศิิษฎ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) C00�เคม ี)4021103 B 3(3-0-6) อ. ดร.บษุราคมั E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 C 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวทพิวรรณ ศรีบวัสด )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุนนัทศกัดิv ระวงัวงศ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574148509
นางสาวทพิวรรณ ศรีบวัสด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574148510

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนิตตา นิ มขยนั
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5741-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 F 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) ศว.ฟิสกิส-์6, อ. (0�.6�-0C.6�)ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ4013401 A 3(2-2-5) อ.วริษา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ศว.ฟิสกิส-์6อตุนิุยมวทิยา4013601 A 3(2-2-5) อ. ดร.นิรุธ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์6เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์4014203 A 3(2-3-4) อ. ดร.สรวศิิษฎ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 C 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00008 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธนิตตา นิJมขยนั )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุนนัทศกัดิv ระวงัวงศ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 0

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574148510
นางสาวธนิตตา นิ มขยนั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574148512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธดิารตัน์ ชมอนิทร ์
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5741-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 F 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>)�วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 G 3(3-0-6) อ.วราภรณ์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) ศว.ฟิสกิส-์6, อ. (0�.6�-0C.6�)ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ4013401 A 3(2-2-5) อ.วริษา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ศว.ฟิสกิส-์6อตุนิุยมวทิยา4013601 A 3(2-2-5) อ. ดร.นิรุธ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์6เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์4014203 A 3(2-3-4) อ. ดร.สรวศิิษฎ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 C 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธิดารตัน ์ชมอนิทร ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุนนัทศกัดิv ระวงัวงศ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574148512
นางสาวธิดารตัน์ ชมอนิทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574148513

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนงนุช มณเฑยีรทอง
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5741-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 F 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>)�วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 G 3(3-0-6) อ.วราภรณ์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) ศว.ฟิสกิส-์6, อ. (0�.6�-0C.6�)ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ4013401 A 3(2-2-5) อ.วริษา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ศว.ฟิสกิส-์6อตุนิุยมวทิยา4013601 A 3(2-2-5) อ. ดร.นิรุธ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์6เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์4014203 A 3(2-3-4) อ. ดร.สรวศิิษฎ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 C 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนงนุช มณเฑยีรทอง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุนนัทศกัดิv ระวงัวงศ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574148513
นางสาวนงนุช มณเฑยีรทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574148514

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนฤมล มณเฑยีรทอง
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5741-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 F 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>)�วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 G 3(3-0-6) อ.วราภรณ์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) ศว.ฟิสกิส-์6, อ. (0�.6�-0C.6�)ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ4013401 A 3(2-2-5) อ.วริษา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ศว.ฟิสกิส-์6อตุนิุยมวทิยา4013601 A 3(2-2-5) อ. ดร.นิรุธ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์6เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์4014203 A 3(2-3-4) อ. ดร.สรวศิิษฎ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 C 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนฤมล มณเฑยีรทอง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุนนัทศกัดิv ระวงัวงศ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574148514
นางสาวนฤมล มณเฑยีรทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574148515

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนุชนาฏ พมิพภ์ู
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5741-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 F 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>)�วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 G 3(3-0-6) อ.วราภรณ์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) ศว.ฟิสกิส-์6, อ. (0�.6�-0C.6�)ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ4013401 A 3(2-2-5) อ.วริษา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ศว.ฟิสกิส-์6อตุนิุยมวทิยา4013601 A 3(2-2-5) อ. ดร.นิรุธ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์6เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์4014203 A 3(2-3-4) อ. ดร.สรวศิิษฎ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 C 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนุชนาฏ พมิพภู์ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุนนัทศกัดิv ระวงัวงศ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574148515
นางสาวนุชนาฏ พมิพภ์ู

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574148516

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปิยธดิา พณิวานิช
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5741-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 F 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>)�วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 G 3(3-0-6) อ.วราภรณ์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) ศว.ฟิสกิส-์6, อ. (0�.6�-0C.6�)ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ4013401 A 3(2-2-5) อ.วริษา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ศว.ฟิสกิส-์6อตุนิุยมวทิยา4013601 A 3(2-2-5) อ. ดร.นิรุธ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์6เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์4014203 A 3(2-3-4) อ. ดร.สรวศิิษฎ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 C 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปิยธิดา พณิวานิช )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุนนัทศกัดิv ระวงัวงศ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574148516
นางสาวปิยธิดา พณิวานิช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574148517

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเพชรชุดา เคหา
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5741-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 F 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>)�วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 G 3(3-0-6) อ.วราภรณ์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) ศว.ฟิสกิส-์6, อ. (0�.6�-0C.6�)ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ4013401 A 3(2-2-5) อ.วริษา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ศว.ฟิสกิส-์6อตุนิุยมวทิยา4013601 A 3(2-2-5) อ. ดร.นิรุธ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์6เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์4014203 A 3(2-3-4) อ. ดร.สรวศิิษฎ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 C 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเพชรชดุา เคหา )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุนนัทศกัดิv ระวงัวงศ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574148517
นางสาวเพชรชดุา เคหา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574148518

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภณิดา สนิชยั
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5741-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 F 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >6>วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 E 3(3-0-6) อ. ดร.ศิริพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) ศว.ฟิสกิส-์6, อ. (0�.6�-0C.6�)ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ4013401 A 3(2-2-5) อ.วริษา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ศว.ฟิสกิส-์6อตุนิุยมวทิยา4013601 A 3(2-2-5) อ. ดร.นิรุธ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์6เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์4014203 A 3(2-3-4) อ. ดร.สรวศิิษฎ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 C 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภณิดา สนิชยั )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุนนัทศกัดิv ระวงัวงศ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574148518
นางสาวภณิดา สนิชยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574148519

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมินตรา สตัยาธร
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5741-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 F 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>)�วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 G 3(3-0-6) อ.วราภรณ์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) ศว.ฟิสกิส-์6, อ. (0�.6�-0C.6�)ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ4013401 A 3(2-2-5) อ.วริษา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ศว.ฟิสกิส-์6อตุนิุยมวทิยา4013601 A 3(2-2-5) อ. ดร.นิรุธ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์6เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์4014203 A 3(2-3-4) อ. ดร.สรวศิิษฎ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 C 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมนิตรา สตัยาธร )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุนนัทศกัดิv ระวงัวงศ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574148519
นางสาวมินตรา สตัยาธร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574148520

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวยวุะดี ทองมา
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5741-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 F 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>)�วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 G 3(3-0-6) อ.วราภรณ์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) ศว.ฟิสกิส-์6, อ. (0�.6�-0C.6�)ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ4013401 A 3(2-2-5) อ.วริษา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ศว.ฟิสกิส-์6อตุนิุยมวทิยา4013601 A 3(2-2-5) อ. ดร.นิรุธ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์6เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์4014203 A 3(2-3-4) อ. ดร.สรวศิิษฎ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 C 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวยุวะด ีทองมา )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุนนัทศกัดิv ระวงัวงศ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574148520
นางสาวยวุะดี ทองมา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574148525

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุชาดา ป้อมใหญ่
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5741-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 F 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>)�วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 G 3(3-0-6) อ.วราภรณ์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) ศว.ฟิสกิส-์6, อ. (0�.6�-0C.6�)ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ4013401 A 3(2-2-5) อ.วริษา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ศว.ฟิสกิส-์6อตุนิุยมวทิยา4013601 A 3(2-2-5) อ. ดร.นิรุธ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์6เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์4014203 A 3(2-3-4) อ. ดร.สรวศิิษฎ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 C 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุชาดา ป้อมใหญ่ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุนนัทศกัดิv ระวงัวงศ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574148525
นางสาวสชุาดา ป้อมใหญ่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574148529

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเสาวลกัษณ์ ชูแกว้
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5741-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 F 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>)�วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 G 3(3-0-6) อ.วราภรณ์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) ศว.ฟิสกิส-์6, อ. (0�.6�-0C.6�)ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ4013401 A 3(2-2-5) อ.วริษา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ศว.ฟิสกิส-์6อตุนิุยมวทิยา4013601 A 3(2-2-5) อ. ดร.นิรุธ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์6เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์4014203 A 3(2-3-4) อ. ดร.สรวศิิษฎ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 C 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเสาวลกัษณ์ ชูแกว้ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุนนัทศกัดิv ระวงัวงศ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574148529
นางสาวเสาวลกัษณ์ ชูแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574148530

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอธชิา อนิทองแกว้
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5741-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 F 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >6>วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 E 3(3-0-6) อ. ดร.ศิริพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) ศว.ฟิสกิส-์6, อ. (0�.6�-0C.6�)ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ4013401 A 3(2-2-5) อ.วริษา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ศว.ฟิสกิส-์6อตุนิุยมวทิยา4013601 A 3(2-2-5) อ. ดร.นิรุธ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์6เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์4014203 A 3(2-3-4) อ. ดร.สรวศิิษฎ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 C 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอธิชา อนิทองแกว้ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุนนัทศกัดิv ระวงัวงศ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574148530
นางสาวอธิชา อนิทองแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574148531

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอาภากรณ์ ฤกษง์าม
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5741-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 F 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) ศว.ฟิสกิส-์6, อ. (0�.6�-0C.6�)ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ4013401 A 3(2-2-5) อ.วริษา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ศว.ฟิสกิส-์6อตุนิุยมวทิยา4013601 A 3(2-2-5) อ. ดร.นิรุธ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์6เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์4014203 A 3(2-3-4) อ. ดร.สรวศิิษฎ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 C 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00008 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอาภากรณ์ ฤกษง์าม )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุนนัทศกัดิv ระวงัวงศ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 0

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574148531
นางสาวอาภากรณ์ ฤกษง์าม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574148532

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอนิธุอร แกว้วเิศษ
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5741-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 F 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>)�วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 G 3(3-0-6) อ.วราภรณ์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) ศว.ฟิสกิส-์6, อ. (0�.6�-0C.6�)ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ4013401 A 3(2-2-5) อ.วริษา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ศว.ฟิสกิส-์6อตุนิุยมวทิยา4013601 A 3(2-2-5) อ. ดร.นิรุธ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์6เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์4014203 A 3(2-3-4) อ. ดร.สรวศิิษฎ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 C 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอนิธุอร แกว้วเิศษ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุนนัทศกัดิv ระวงัวงศ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574148532
นางสาวอนิธุอร แกว้วเิศษ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574148533

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐวฒุ ิสรอ้ยทอง
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5741-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 01005801 D 6(0-360) อ.ชนาธิป
อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 F 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 I 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-401ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 A 2(1-2-3) อ. ดร.ปทัมาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>)�กฎหมายในชวีติประจาํวนั2560101 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) ศว.606ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 B 1(0-3) ผศ.ศรินรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>66การคดิและการตดัสนิใจ4040102 F 3(3-0-6) อ.ปิยวฒัน์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 C 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัวุฒ ิสรอ้ยทอง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุนนัทศกัดิv ระวงัวงศ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574148533
นายณัฐวฒุิ สรอ้ยทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574148534

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายดลวสั โขมพตัร
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5741-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 F 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) ศว.ฟิสกิส-์6, อ. (0�.6�-0C.6�)ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ4013401 A 3(2-2-5) อ.วริษา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ศว.ฟิสกิส-์6อตุนิุยมวทิยา4013601 A 3(2-2-5) อ. ดร.นิรุธ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์6เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์4014203 A 3(2-3-4) อ. ดร.สรวศิิษฎ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) C000การคดิและการตดัสนิใจ4040102 B 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 C 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายดลวสั โขมพตัร )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุนนัทศกัดิv ระวงัวงศ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574148534
นายดลวสั โขมพตัร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574148535

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายลขิิต คาํเลยีว
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5741-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 F 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>)�วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 G 3(3-0-6) อ.วราภรณ์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) ศว.ฟิสกิส-์6, อ. (0�.6�-0C.6�)ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ4013401 A 3(2-2-5) อ.วริษา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ศว.ฟิสกิส-์6อตุนิุยมวทิยา4013601 A 3(2-2-5) อ. ดร.นิรุธ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์6เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์4014203 A 3(2-3-4) อ. ดร.สรวศิิษฎ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 C 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายลขิติ คาํเลยีว )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุนนัทศกัดิv ระวงัวงศ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574148535
นายลขิิต คาํเลยีว

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574148536

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวชัระพงษ ์ชูชิต
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5741-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 F 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-405วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 G 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>)�วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 G 3(3-0-6) อ.วราภรณ์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) ศว.ฟิสกิส-์6, อ. (0�.6�-0C.6�)ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ4013401 A 3(2-2-5) อ.วริษา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ศว.ฟิสกิส-์6อตุนิุยมวทิยา4013601 A 3(2-2-5) อ. ดร.นิรุธ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์6เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์4014203 A 3(2-3-4) อ. ดร.สรวศิิษฎ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 C 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวชัระพงษ ์ชูชติ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุนนัทศกัดิv ระวงัวงศ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574148536
นายวชัระพงษ ์ชูชิต

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574148537

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุทธพิงศ ์จงเจรญิ
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5741-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 F 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>)�วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 G 3(3-0-6) อ.วราภรณ์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) ศว.ฟิสกิส-์6, อ. (0�.6�-0C.6�)ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ4013401 A 3(2-2-5) อ.วริษา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ศว.ฟิสกิส-์6อตุนิุยมวทิยา4013601 A 3(2-2-5) อ. ดร.นิรุธ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์6เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์4014203 A 3(2-3-4) อ. ดร.สรวศิิษฎ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0C.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 C 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุทธิพงศ ์จงเจริญ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุนนัทศกัดิv ระวงัวงศ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574148537
นายสทุธิพงศ ์จงเจริญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574149501

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกพร สุวรรณชาติ
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5741-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 K 1(0-60) อ. ดร.ญาณพฒัน์
อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 G 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 H 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 A 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) >)6, พฤ. (06.6�-0A.6�) ศว.>0)อนุกรมวธิานพชื4033307 A 3(2-3-4) อ.วุฒชิยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) ศว.>�E, จ. (0).6�-0>.6�) C6Aการเพาะเลี@ยงเนื@อเยืJอพชื4034608 A 3(2-3-4) อ.วุฒชิยั > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกนกพร สุวรรณชาต ิ)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จนัทนา ก่อนเก่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 0

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574149501
นางสาวกนกพร สวุรรณชาติ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574149502

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกฤษณา อนินอ้ย
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5741-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 K 1(0-60) อ. ดร.ญาณพฒัน์
อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 G 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 H 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 A 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) >>), จ. (0).6�-0>.6�) C6Aชวีวทิยาทางทะเล4032110 A 3(2-3-4) อ. ดร.ประดพินัธ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) >)6, พฤ. (06.6�-0A.6�) ศว.>0)อนุกรมวธิานพชื4033307 A 3(2-3-4) อ.วุฒชิยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกฤษณา อนินอ้ย )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จนัทนา ก่อนเก่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 0

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574149502
นางสาวกฤษณา อนินอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574149504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเกศรา การกจิ
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5741-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 K 1(0-60) อ. ดร.ญาณพฒัน์
อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 G 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 H 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 A 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) >>), จ. (0).6�-0>.6�) C6Aชวีวทิยาทางทะเล4032110 A 3(2-3-4) อ. ดร.ประดพินัธ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) >)6, พฤ. (06.6�-0A.6�) ศว.>0)อนุกรมวธิานพชื4033307 A 3(2-3-4) อ.วุฒชิยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเกศรา การกจิ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จนัทนา ก่อนเก่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 0

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574149504
นางสาวเกศรา การกจิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574149505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจรยีา โคพลงั
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5741-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 K 1(0-60) อ. ดร.ญาณพฒัน์
อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 G 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 H 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 A 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) >)6, พฤ. (06.6�-0A.6�) ศว.>0)อนุกรมวธิานพชื4033307 A 3(2-3-4) อ.วุฒชิยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) ศว.>�E, จ. (0).6�-0>.6�) C6Aการเพาะเลี@ยงเนื@อเยืJอพชื4034608 A 3(2-3-4) อ.วุฒชิยั > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจรียา โคพลงั )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จนัทนา ก่อนเก่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 0

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574149505
นางสาวจรียา โคพลงั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574149506

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัทมิา ฤทธิVขนัธ ์
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5741-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 K 1(0-60) อ. ดร.ญาณพฒัน์
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 B 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 H 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 A 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) >)6, พฤ. (06.6�-0A.6�) ศว.>0)อนุกรมวธิานพชื4033307 A 3(2-3-4) อ.วุฒชิยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) ศว.>�E, จ. (0).6�-0>.6�) C6Aการเพาะเลี@ยงเนื@อเยืJอพชื4034608 A 3(2-3-4) อ.วุฒชิยั > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) 60�AเทคโนโลยสีารสนเทศและการสืJอสาร4120101 S 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจนัทมิา ฤทธิvขนัธ ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จนัทนา ก่อนเก่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574149506
นางสาวจนัทมิา ฤทธิVขนัธ ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574149508

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชุตกิาญจน์ สรอ้ยนวม
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5741-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 K 1(0-60) อ. ดร.ญาณพฒัน์
อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 G 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 H 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 A 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) >>), จ. (0).6�-0>.6�) C6Aชวีวทิยาทางทะเล4032110 A 3(2-3-4) อ. ดร.ประดพินัธ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) >)6, พฤ. (06.6�-0A.6�) ศว.>0)อนุกรมวธิานพชื4033307 A 3(2-3-4) อ.วุฒชิยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชตุกิาญจน ์สรอ้ยนวม )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จนัทนา ก่อนเก่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 0

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574149508
นางสาวชตุกิาญจน์ สรอ้ยนวม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574149509

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณราภรณ์ บญุซอ้น
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5741-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 K 1(0-60) อ. ดร.ญาณพฒัน์
อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 G 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 H 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 A 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) >>), จ. (0).6�-0>.6�) C6Aชวีวทิยาทางทะเล4032110 A 3(2-3-4) อ. ดร.ประดพินัธ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) >)6, พฤ. (06.6�-0A.6�) ศว.>0)อนุกรมวธิานพชื4033307 A 3(2-3-4) อ.วุฒชิยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณราภรณ์ บญุซอ้น )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จนัทนา ก่อนเก่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 0

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574149509
นางสาวณราภรณ์ บญุซอ้น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574149512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิภาพร สุขวรรณ
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5741-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 K 1(0-60) อ. ดร.ญาณพฒัน์
อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 G 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 H 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 A 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) >>), จ. (0).6�-0>.6�) C6Aชวีวทิยาทางทะเล4032110 A 3(2-3-4) อ. ดร.ประดพินัธ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) >)6, พฤ. (06.6�-0A.6�) ศว.>0)อนุกรมวธิานพชื4033307 A 3(2-3-4) อ.วุฒชิยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนิภาพร สุขวรรณ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จนัทนา ก่อนเก่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 0

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574149512
นางสาวนิภาพร สขุวรรณ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574149513

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนุสรา ปลอ้งทอง
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5741-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 K 1(0-60) อ. ดร.ญาณพฒัน์
อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 G 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 H 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 A 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) >)6, พฤ. (06.6�-0A.6�) ศว.>0)อนุกรมวธิานพชื4033307 A 3(2-3-4) อ.วุฒชิยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) ศว.>�E, จ. (0).6�-0>.6�) C6Aการเพาะเลี@ยงเนื@อเยืJอพชื4034608 A 3(2-3-4) อ.วุฒชิยั > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนุสรา ปลอ้งทอง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จนัทนา ก่อนเก่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 0

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574149513
นางสาวนุสรา ปลอ้งทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574149514

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปิยะวรรณ พจนปรญิญา
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5741-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 K 1(0-60) อ. ดร.ญาณพฒัน์
อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 G 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 H 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 A 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) >>), จ. (0).6�-0>.6�) C6Aชวีวทิยาทางทะเล4032110 A 3(2-3-4) อ. ดร.ประดพินัธ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) >)6, พฤ. (06.6�-0A.6�) ศว.>0)อนุกรมวธิานพชื4033307 A 3(2-3-4) อ.วุฒชิยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปิยะวรรณ พจนปริญญา )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จนัทนา ก่อนเก่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 0

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574149514
นางสาวปิยะวรรณ พจนปริญญา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574149515

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวผกามาศ ชอบคา้
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5741-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 K 1(0-60) อ. ดร.ญาณพฒัน์
อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 G 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 H 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 A 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) >)6, พฤ. (06.6�-0A.6�) ศว.>0)อนุกรมวธิานพชื4033307 A 3(2-3-4) อ.วุฒชิยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) ศว.>�E, จ. (0).6�-0>.6�) C6Aการเพาะเลี@ยงเนื@อเยืJอพชื4034608 A 3(2-3-4) อ.วุฒชิยั > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวผกามาศ ชอบคา้ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จนัทนา ก่อนเก่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 0

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574149515
นางสาวผกามาศ ชอบคา้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574149516

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพจิติรา สุขสวา่ง
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5741-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 K 1(0-60) อ. ดร.ญาณพฒัน์
อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 G 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 H 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 A 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) >)6, พฤ. (06.6�-0A.6�) ศว.>0)อนุกรมวธิานพชื4033307 A 3(2-3-4) อ.วุฒชิยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) ศว.>�E, จ. (0).6�-0>.6�) C6Aการเพาะเลี@ยงเนื@อเยืJอพชื4034608 A 3(2-3-4) อ.วุฒชิยั > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพจิติรา สุขสวา่ง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จนัทนา ก่อนเก่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 0

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574149516
นางสาวพจิติรา สขุสวา่ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574149517

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพมิพพ์กัตร ์ไกยะวนิิจ
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5741-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 K 1(0-60) อ. ดร.ญาณพฒัน์
อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 G 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 H 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 A 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) >)6, พฤ. (06.6�-0A.6�) ศว.>0)อนุกรมวธิานพชื4033307 A 3(2-3-4) อ.วุฒชิยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) ศว.>�E, จ. (0).6�-0>.6�) C6Aการเพาะเลี@ยงเนื@อเยืJอพชื4034608 A 3(2-3-4) อ.วุฒชิยั > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพมิพพ์กัตร ์ไกยะวนิิจ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จนัทนา ก่อนเก่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 0

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574149517
นางสาวพมิพพ์กัตร ์ไกยะวนิิจ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574149518

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวแพรวนภา ชอบงาม
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5741-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 K 1(0-60) อ. ดร.ญาณพฒัน์
อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 G 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 H 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 A 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) C6Aพนัธุศาสตร์4032107 A 3(2-3-4) อ.จนัทนา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) >)6, พฤ. (06.6�-0A.6�) ศว.>0)อนุกรมวธิานพชื4033307 A 3(2-3-4) อ.วุฒชิยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) ศว.>�E, จ. (0).6�-0>.6�) C6Aการเพาะเลี@ยงเนื@อเยืJอพชื4034608 A 3(2-3-4) อ.วุฒชิยั > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวแพรวนภา ชอบงาม )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จนัทนา ก่อนเก่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574149518
นางสาวแพรวนภา ชอบงาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574149520

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมาลยัทอง คาํนนท์
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5741-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 K 1(0-60) อ. ดร.ญาณพฒัน์
อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 G 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 H 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 A 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) >>), จ. (0).6�-0>.6�) C6Aชวีวทิยาทางทะเล4032110 A 3(2-3-4) อ. ดร.ประดพินัธ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) >)6, พฤ. (06.6�-0A.6�) ศว.>0)อนุกรมวธิานพชื4033307 A 3(2-3-4) อ.วุฒชิยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมาลยัทอง คาํนนท ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จนัทนา ก่อนเก่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 0

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574149520
นางสาวมาลยัทอง คาํนนท์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574149521

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุภาสนีิ คาระวงค์
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5741-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 K 1(0-60) อ. ดร.ญาณพฒัน์
อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 G 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 H 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 A 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) >)6, พฤ. (06.6�-0A.6�) ศว.>0)อนุกรมวธิานพชื4033307 A 3(2-3-4) อ.วุฒชิยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) ศว.>�E, จ. (0).6�-0>.6�) C6Aการเพาะเลี@ยงเนื@อเยืJอพชื4034608 A 3(2-3-4) อ.วุฒชิยั > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุภาสนีิ คาระวงค ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จนัทนา ก่อนเก่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 0

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574149521
นางสาวสภุาสนีิ คาระวงค์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574149522

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววจิติรา ชาวระนอง
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5741-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 K 1(0-60) อ. ดร.ญาณพฒัน์
อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 G 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 H 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 A 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) >>), จ. (0).6�-0>.6�) C6Aชวีวทิยาทางทะเล4032110 A 3(2-3-4) อ. ดร.ประดพินัธ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) >)6, พฤ. (06.6�-0A.6�) ศว.>0)อนุกรมวธิานพชื4033307 A 3(2-3-4) อ.วุฒชิยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววจิติรา ชาวระนอง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จนัทนา ก่อนเก่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 0

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574149522
นางสาววจิติรา ชาวระนอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574149523

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุธาสนีิ แอบตุร
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5741-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 K 1(0-60) อ. ดร.ญาณพฒัน์
อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 G 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 H 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 A 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) >)6, พฤ. (06.6�-0A.6�) ศว.>0)อนุกรมวธิานพชื4033307 A 3(2-3-4) อ.วุฒชิยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) ศว.>�E, จ. (0).6�-0>.6�) C6Aการเพาะเลี@ยงเนื@อเยืJอพชื4034608 A 3(2-3-4) อ.วุฒชิยั > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุธาสนีิ แอบตุร )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จนัทนา ก่อนเก่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 0

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574149523
นางสาวสธุาสนีิ แอบตุร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574149524

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรริตัน์ คชสงัข์
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5741-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 K 1(0-60) อ. ดร.ญาณพฒัน์
อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 G 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 H 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 A 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) >>), จ. (0).6�-0>.6�) C6Aชวีวทิยาทางทะเล4032110 A 3(2-3-4) อ. ดร.ประดพินัธ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) >)6, พฤ. (06.6�-0A.6�) ศว.>0)อนุกรมวธิานพชื4033307 A 3(2-3-4) อ.วุฒชิยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริรตัน ์คชสงัข ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จนัทนา ก่อนเก่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 0

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574149524
นางสาวศิริรตัน์ คชสงัข์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574149525

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสริกิาญจน์ มากเต
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5741-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 K 1(0-60) อ. ดร.ญาณพฒัน์
อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 G 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 H 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 A 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) >>), จ. (0).6�-0>.6�) C6Aชวีวทิยาทางทะเล4032110 A 3(2-3-4) อ. ดร.ประดพินัธ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) >)6, พฤ. (06.6�-0A.6�) ศว.>0)อนุกรมวธิานพชื4033307 A 3(2-3-4) อ.วุฒชิยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสริิกาญจน ์มากเต )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จนัทนา ก่อนเก่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 0

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574149525
นางสาวสริิกาญจน์ มากเต

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574149526

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสริพิชัชา เทศอน้
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5741-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 K 1(0-60) อ. ดร.ญาณพฒัน์
อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 G 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 C 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 A 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0�.6�-0).6�) C00�เคมวีเิคราะห์4022601 A 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) >)6, พฤ. (06.6�-0A.6�) ศว.>0)อนุกรมวธิานพชื4033307 A 3(2-3-4) อ.วุฒชิยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) ศว.>�E, จ. (0).6�-0>.6�) C6Aการเพาะเลี@ยงเนื@อเยืJอพชื4034608 A 3(2-3-4) อ.วุฒชิยั > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสริิพชัชา เทศอน้ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จนัทนา ก่อนเก่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 3

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574149526
นางสาวสริิพชัชา เทศอน้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574149527

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุธามาศ หมั  นกจิ
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5741-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 K 1(0-60) อ. ดร.ญาณพฒัน์
อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 G 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 H 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 A 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) >)6, พฤ. (06.6�-0A.6�) ศว.>0)อนุกรมวธิานพชื4033307 A 3(2-3-4) อ.วุฒชิยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) ศว.>�E, จ. (0).6�-0>.6�) C6Aการเพาะเลี@ยงเนื@อเยืJอพชื4034608 A 3(2-3-4) อ.วุฒชิยั > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุธามาศ หม ั Jนกจิ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จนัทนา ก่อนเก่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 0

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574149527
นางสาวสธุามาศ หมั  นกจิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574149528

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุรยีพ์ร ทวนทอง
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5741-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 K 1(0-60) อ. ดร.ญาณพฒัน์
อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 G 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 H 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 A 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) >>), จ. (0).6�-0>.6�) C6Aชวีวทิยาทางทะเล4032110 A 3(2-3-4) อ. ดร.ประดพินัธ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) >)6, พฤ. (06.6�-0A.6�) ศว.>0)อนุกรมวธิานพชื4033307 A 3(2-3-4) อ.วุฒชิยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุรียพ์ร ทวนทอง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จนัทนา ก่อนเก่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 0

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574149528
นางสาวสรุียพ์ร ทวนทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574149529

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอคัรมณี เข็มทอง
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5741-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 K 1(0-60) อ. ดร.ญาณพฒัน์
อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 G 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 H 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 A 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) >>), จ. (0).6�-0>.6�) C6Aชวีวทิยาทางทะเล4032110 A 3(2-3-4) อ. ดร.ประดพินัธ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) >)6, พฤ. (06.6�-0A.6�) ศว.>0)อนุกรมวธิานพชื4033307 A 3(2-3-4) อ.วุฒชิยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอคัรมณี เขม็ทอง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จนัทนา ก่อนเก่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 0

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574149529
นางสาวอคัรมณี เข็มทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574149530

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเกรยีงศกัดิV จาํปาทพิย ์(ทนุ)
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5741-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 K 1(0-60) อ. ดร.ญาณพฒัน์
อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 G 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 H 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 A 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) >)6, พฤ. (06.6�-0A.6�) ศว.>0)อนุกรมวธิานพชื4033307 A 3(2-3-4) อ.วุฒชิยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) ศว.>�E, จ. (0).6�-0>.6�) C6Aการเพาะเลี@ยงเนื@อเยืJอพชื4034608 A 3(2-3-4) อ.วุฒชิยั > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเกรียงศกัดิv จาํปาทพิย ์(ทนุ) )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จนัทนา ก่อนเก่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 0

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574149530
นายเกรียงศกัดิV จาํปาทพิย ์(ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574149531

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววาสนา โตสกลุ  (ทนุ)
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5741-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 K 1(0-60) อ. ดร.ญาณพฒัน์
อ. (0).6�-0�.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 G 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 H 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 A 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) >)6, พฤ. (06.6�-0A.6�) ศว.>0)อนุกรมวธิานพชื4033307 A 3(2-3-4) อ.วุฒชิยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) ศว.>�E, จ. (0).6�-0>.6�) C6Aการเพาะเลี@ยงเนื@อเยืJอพชื4034608 A 3(2-3-4) อ.วุฒชิยั > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววาสนา โตสกลุ  (ทนุ) )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จนัทนา ก่อนเก่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 0

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574149531
นางสาววาสนา โตสกลุ  (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574149534

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศภุาวดี ผ่องแผว้
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5741-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 K 1(0-60) อ. ดร.ญาณพฒัน์
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-503การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 B 2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 H 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 A 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) >)6, พฤ. (06.6�-0A.6�) ศว.>0)อนุกรมวธิานพชื4033307 A 3(2-3-4) อ.วุฒชิยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) ศว.>�E, จ. (0).6�-0>.6�) C6Aการเพาะเลี@ยงเนื@อเยืJอพชื4034608 A 3(2-3-4) อ.วุฒชิยั > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60�เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืJอสาร4120101 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศุภาวด ีผ่องแผว้ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จนัทนา ก่อนเก่า )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574149534
นางสาวศภุาวดี ผ่องแผว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574180503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรพรรณ อนุนัทชยั
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0).6�) G66การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 H 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 D 0(10-0)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติไมผ้ล5033401 A 3(2-2-5) วา่ทีJ ร.ต. ดร.บญุชาติ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 0G606, ศ. (06.6�-0A.6�) 0G606การเพาะเลี@ยงเนื@อเยืJอของพชืเพืJอการเกษต5034503 A 3(2-3-4) อ. ดร.ชมดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติสตัวแ์บบผสมผสาน5043605 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0C.6�) 0G606การจดัการเรียนรูด้า้นการเกษตร5144201 A 3(2-3-4) ผศ.วรรณา, อ.ทรงศกัดิv 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 0G60), จ. (0�.6�-0C.6�) Lab -ปญัหาพเิศษสาํหรบัครูเกษตร5144903 A 3(0-6-3) อ. ดร.ชมดาว
อ. (0�.6�-00.6�) 0G60), ศ. (0A.6�-0C.6�) 0G606อ. ดร.ชมดาว

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพรพรรณ อนุนัทชยั )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.รตันาภรณ์ กลุชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574180503
นางสาวพรพรรณ อนุนัทชยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574180504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภานุชนาฏ บญุซอิุย่
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0).6�) G66การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 H 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 D 0(10-0)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติไมผ้ล5033401 A 3(2-2-5) วา่ทีJ ร.ต. ดร.บญุชาติ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 0G606, ศ. (06.6�-0A.6�) 0G606การเพาะเลี@ยงเนื@อเยืJอของพชืเพืJอการเกษต5034503 A 3(2-3-4) อ. ดร.ชมดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติสตัวแ์บบผสมผสาน5043605 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0C.6�) 0G606การจดัการเรียนรูด้า้นการเกษตร5144201 A 3(2-3-4) ผศ.วรรณา, อ.ทรงศกัดิv 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 0G60), จ. (0�.6�-0C.6�) Lab -ปญัหาพเิศษสาํหรบัครูเกษตร5144903 A 3(0-6-3) อ. ดร.ชมดาว
อ. (0�.6�-00.6�) 0G60), ศ. (0A.6�-0C.6�) 0G606อ. ดร.ชมดาว

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภานุชนาฏ บญุซอิุ่ย )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.รตันาภรณ์ กลุชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574180504
นางสาวภานุชนาฏ บญุซิอุย่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574180506

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรูสกตี ีหะยสีะอ ิ   (ทนุ)
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0).6�) G66การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 H 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 D 0(10-0)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติไมผ้ล5033401 A 3(2-2-5) วา่ทีJ ร.ต. ดร.บญุชาติ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 0G606, ศ. (06.6�-0A.6�) 0G606การเพาะเลี@ยงเนื@อเยืJอของพชืเพืJอการเกษต5034503 A 3(2-3-4) อ. ดร.ชมดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติสตัวแ์บบผสมผสาน5043605 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0C.6�) 0G606การจดัการเรียนรูด้า้นการเกษตร5144201 A 3(2-3-4) ผศ.วรรณา, อ.ทรงศกัดิv 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 0G60), จ. (0�.6�-0C.6�) Lab -ปญัหาพเิศษสาํหรบัครูเกษตร5144903 A 3(0-6-3) อ. ดร.ชมดาว
อ. (0�.6�-00.6�) 0G60), ศ. (0A.6�-0C.6�) 0G606อ. ดร.ชมดาว

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรูสกตี ีหะยสีะอ ิ   (ทนุ) )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.รตันาภรณ์ กลุชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574180506
นางสาวรูสกตี ีหะยสีะอ ิ   (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574180507

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววนัเพญ็ สองต่อ  (ทนุ)
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0).6�) G66การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 H 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 D 0(10-0)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติไมผ้ล5033401 A 3(2-2-5) วา่ทีJ ร.ต. ดร.บญุชาติ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 0G606, ศ. (06.6�-0A.6�) 0G606การเพาะเลี@ยงเนื@อเยืJอของพชืเพืJอการเกษต5034503 A 3(2-3-4) อ. ดร.ชมดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติสตัวแ์บบผสมผสาน5043605 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0C.6�) 0G606การจดัการเรียนรูด้า้นการเกษตร5144201 A 3(2-3-4) ผศ.วรรณา, อ.ทรงศกัดิv 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 0G60), จ. (0�.6�-0C.6�) Lab -ปญัหาพเิศษสาํหรบัครูเกษตร5144903 A 3(0-6-3) อ. ดร.ชมดาว
อ. (0�.6�-00.6�) 0G60), ศ. (0A.6�-0C.6�) 0G606อ. ดร.ชมดาว

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววนัเพญ็ สองต่อ  (ทนุ) )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.รตันาภรณ์ กลุชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574180507
นางสาววนัเพญ็ สองตอ่  (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574180508

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศนัสนีย ์ทองเกดิ
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0).6�) G66การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 H 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 D 0(10-0)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติไมผ้ล5033401 A 3(2-2-5) วา่ทีJ ร.ต. ดร.บญุชาติ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 0G606, ศ. (06.6�-0A.6�) 0G606การเพาะเลี@ยงเนื@อเยืJอของพชืเพืJอการเกษต5034503 A 3(2-3-4) อ. ดร.ชมดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติสตัวแ์บบผสมผสาน5043605 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0C.6�) 0G606การจดัการเรียนรูด้า้นการเกษตร5144201 A 3(2-3-4) ผศ.วรรณา, อ.ทรงศกัดิv 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 0G60), จ. (0�.6�-0C.6�) Lab -ปญัหาพเิศษสาํหรบัครูเกษตร5144903 A 3(0-6-3) อ. ดร.ชมดาว
อ. (0�.6�-00.6�) 0G60), ศ. (0A.6�-0C.6�) 0G606อ. ดร.ชมดาว

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศนัสนีย ์ทองเกดิ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.รตันาภรณ์ กลุชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574180508
นางสาวศนัสนีย ์ทองเกดิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574180510

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอญัมณี ปิดงาม
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0).6�) G66การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 H 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 D 0(10-0)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G60)หลกัพชืศาสตร์5001102 A 3(2-2-5) ผศ.วรรณา
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติไมผ้ล5033401 A 3(2-2-5) วา่ทีJ ร.ต. ดร.บญุชาติ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 0G606, ศ. (06.6�-0A.6�) 0G606การเพาะเลี@ยงเนื@อเยืJอของพชืเพืJอการเกษต5034503 A 3(2-3-4) อ. ดร.ชมดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติสตัวแ์บบผสมผสาน5043605 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0C.6�) 0G606การจดัการเรียนรูด้า้นการเกษตร5144201 A 3(2-3-4) ผศ.วรรณา, อ.ทรงศกัดิv 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 0G60), จ. (0�.6�-0C.6�) Lab -ปญัหาพเิศษสาํหรบัครูเกษตร5144903 A 3(0-6-3) อ. ดร.ชมดาว
อ. (0�.6�-00.6�) 0G60), ศ. (0A.6�-0C.6�) 0G606อ. ดร.ชมดาว

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอญัมณี ปิดงาม )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.รตันาภรณ์ กลุชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21
 0

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574180510
นางสาวอญัมณี ปิดงาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574180512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจริวฒัน์ จนัทรไทย  (ทนุ)
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0).6�) G66การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 H 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 D 0(10-0)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติไมผ้ล5033401 A 3(2-2-5) วา่ทีJ ร.ต. ดร.บญุชาติ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 0G606, ศ. (06.6�-0A.6�) 0G606การเพาะเลี@ยงเนื@อเยืJอของพชืเพืJอการเกษต5034503 A 3(2-3-4) อ. ดร.ชมดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติสตัวแ์บบผสมผสาน5043605 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0C.6�) 0G606การจดัการเรียนรูด้า้นการเกษตร5144201 A 3(2-3-4) ผศ.วรรณา, อ.ทรงศกัดิv 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 0G60), จ. (0�.6�-0C.6�) Lab -ปญัหาพเิศษสาํหรบัครูเกษตร5144903 A 3(0-6-3) อ. ดร.ชมดาว
อ. (0�.6�-00.6�) 0G60), ศ. (0A.6�-0C.6�) 0G606อ. ดร.ชมดาว

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจริวฒัน ์จนัทรไทย  (ทนุ) )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.รตันาภรณ์ กลุชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574180512
นายจริวฒัน์ จนัทรไทย  (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574180513

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐชนน สายสนิท
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0).6�) G66การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 H 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 D 0(10-0)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติไมผ้ล5033401 A 3(2-2-5) วา่ทีJ ร.ต. ดร.บญุชาติ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 0G606, ศ. (06.6�-0A.6�) 0G606การเพาะเลี@ยงเนื@อเยืJอของพชืเพืJอการเกษต5034503 A 3(2-3-4) อ. ดร.ชมดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติสตัวแ์บบผสมผสาน5043605 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0C.6�) 0G606การจดัการเรียนรูด้า้นการเกษตร5144201 A 3(2-3-4) ผศ.วรรณา, อ.ทรงศกัดิv 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 0G60), จ. (0�.6�-0C.6�) Lab -ปญัหาพเิศษสาํหรบัครูเกษตร5144903 A 3(0-6-3) อ. ดร.ชมดาว
อ. (0�.6�-00.6�) 0G60), ศ. (0A.6�-0C.6�) 0G606อ. ดร.ชมดาว

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัชนน สายสนิท )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.รตันาภรณ์ กลุชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574180513
นายณัฐชนน สายสนิท

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574180515

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนวฒัน์ สทีบัทมิ
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0).6�) G66การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 H 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 D 0(10-0)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติไมผ้ล5033401 A 3(2-2-5) วา่ทีJ ร.ต. ดร.บญุชาติ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 0G606, ศ. (06.6�-0A.6�) 0G606การเพาะเลี@ยงเนื@อเยืJอของพชืเพืJอการเกษต5034503 A 3(2-3-4) อ. ดร.ชมดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติสตัวแ์บบผสมผสาน5043605 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0C.6�) 0G606การจดัการเรียนรูด้า้นการเกษตร5144201 A 3(2-3-4) ผศ.วรรณา, อ.ทรงศกัดิv 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 0G60), จ. (0�.6�-0C.6�) Lab -ปญัหาพเิศษสาํหรบัครูเกษตร5144903 A 3(0-6-3) อ. ดร.ชมดาว
อ. (0�.6�-00.6�) 0G60), ศ. (0A.6�-0C.6�) 0G606อ. ดร.ชมดาว

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนวฒัน ์สทีบัทมิ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.รตันาภรณ์ กลุชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574180515
นายธนวฒัน์ สทีบัทมิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574180516

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธรีพล ศรสีมบูรณ์
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0).6�) G66การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 H 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 D 0(10-0)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติไมผ้ล5033401 A 3(2-2-5) วา่ทีJ ร.ต. ดร.บญุชาติ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 0G606, ศ. (06.6�-0A.6�) 0G606การเพาะเลี@ยงเนื@อเยืJอของพชืเพืJอการเกษต5034503 A 3(2-3-4) อ. ดร.ชมดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติสตัวแ์บบผสมผสาน5043605 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0C.6�) 0G606การจดัการเรียนรูด้า้นการเกษตร5144201 A 3(2-3-4) ผศ.วรรณา, อ.ทรงศกัดิv 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 0G60), จ. (0�.6�-0C.6�) Lab -ปญัหาพเิศษสาํหรบัครูเกษตร5144903 A 3(0-6-3) อ. ดร.ชมดาว
อ. (0�.6�-00.6�) 0G60), ศ. (0A.6�-0C.6�) 0G606อ. ดร.ชมดาว

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธีรพล ศรีสมบูรณ์ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.รตันาภรณ์ กลุชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574180516
นายธีรพล ศรีสมบูรณ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574180518

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนเรศ อยุพอง
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0).6�) G66การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 H 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>)0ภาษาไทยเพืJอการสืJอสาร1540201 D 3(3-0-6) อ.ศิวาพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 D 0(10-0)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติไมผ้ล5033401 A 3(2-2-5) วา่ทีJ ร.ต. ดร.บญุชาติ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 0G606, ศ. (06.6�-0A.6�) 0G606การเพาะเลี@ยงเนื@อเยืJอของพชืเพืJอการเกษต5034503 A 3(2-3-4) อ. ดร.ชมดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติสตัวแ์บบผสมผสาน5043605 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0C.6�) 0G606การจดัการเรียนรูด้า้นการเกษตร5144201 A 3(2-3-4) ผศ.วรรณา, อ.ทรงศกัดิv 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 0G60), จ. (0�.6�-0C.6�) Lab -ปญัหาพเิศษสาํหรบัครูเกษตร5144903 A 3(0-6-3) อ. ดร.ชมดาว
อ. (0�.6�-00.6�) 0G60), ศ. (0A.6�-0C.6�) 0G606อ. ดร.ชมดาว

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนเรศ อยุพอง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.รตันาภรณ์ กลุชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574180518
นายนเรศ อยุพอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574180520

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายปิยะพงษ ์พลนวน  (ทนุ)
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0).6�) G66การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 H 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 06�วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 B 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 D 0(10-0)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติไมผ้ล5033401 A 3(2-2-5) วา่ทีJ ร.ต. ดร.บญุชาติ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 0G606, ศ. (06.6�-0A.6�) 0G606การเพาะเลี@ยงเนื@อเยืJอของพชืเพืJอการเกษต5034503 A 3(2-3-4) อ. ดร.ชมดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติสตัวแ์บบผสมผสาน5043605 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0C.6�) 0G606การจดัการเรียนรูด้า้นการเกษตร5144201 A 3(2-3-4) ผศ.วรรณา, อ.ทรงศกัดิv 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 0G60), จ. (0�.6�-0C.6�) Lab -ปญัหาพเิศษสาํหรบัครูเกษตร5144903 A 3(0-6-3) อ. ดร.ชมดาว
อ. (0�.6�-00.6�) 0G60), ศ. (0A.6�-0C.6�) 0G606อ. ดร.ชมดาว

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายปิยะพงษ ์พลนวน  (ทนุ) )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.รตันาภรณ์ กลุชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574180520
นายปิยะพงษ ์พลนวน  (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574180521

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศภุฤกษ ์แป้นเหลอื
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 L 1(0-60) ผศ.วรรณา
จ. (�E.6�-0).6�) G66การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 H 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 06�วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 B 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 D 0(10-0)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติไมผ้ล5033401 A 3(2-2-5) วา่ทีJ ร.ต. ดร.บญุชาติ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 0G606, ศ. (06.6�-0A.6�) 0G606การเพาะเลี@ยงเนื@อเยืJอของพชืเพืJอการเกษต5034503 A 3(2-3-4) อ. ดร.ชมดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติสตัวแ์บบผสมผสาน5043605 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0C.6�) 0G606การจดัการเรียนรูด้า้นการเกษตร5144201 A 3(2-3-4) ผศ.วรรณา, อ.ทรงศกัดิv 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 0G60), จ. (0�.6�-0C.6�) Lab -ปญัหาพเิศษสาํหรบัครูเกษตร5144903 A 3(0-6-3) อ. ดร.ชมดาว
อ. (0�.6�-00.6�) 0G60), ศ. (0A.6�-0C.6�) 0G606อ. ดร.ชมดาว

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศุภฤกษ ์แป้นเหลอื )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.รตันาภรณ์ กลุชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574180521
นายศภุฤกษ ์แป้นเหลอื

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574180522

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสหรฐั สุขเกื9อ   (ทนุ)
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0).6�) G66การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 H 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 D 0(10-0)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติไมผ้ล5033401 A 3(2-2-5) วา่ทีJ ร.ต. ดร.บญุชาติ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 0G606, ศ. (06.6�-0A.6�) 0G606การเพาะเลี@ยงเนื@อเยืJอของพชืเพืJอการเกษต5034503 A 3(2-3-4) อ. ดร.ชมดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติสตัวแ์บบผสมผสาน5043605 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0C.6�) 0G606การจดัการเรียนรูด้า้นการเกษตร5144201 A 3(2-3-4) ผศ.วรรณา, อ.ทรงศกัดิv 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 0G60), จ. (0�.6�-0C.6�) Lab -ปญัหาพเิศษสาํหรบัครูเกษตร5144903 A 3(0-6-3) อ. ดร.ชมดาว
อ. (0�.6�-00.6�) 0G60), ศ. (0A.6�-0C.6�) 0G606อ. ดร.ชมดาว

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสหรฐั สุขเกื@อ   (ทนุ) )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.รตันาภรณ์ กลุชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574180522
นายสหรฐั สขุเกื9อ   (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574180523

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสนัตชิยั ผ่องพพิฒัน์
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0).6�) G66การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 H 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 D 0(10-0)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติไมผ้ล5033401 A 3(2-2-5) วา่ทีJ ร.ต. ดร.บญุชาติ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 0G606, ศ. (06.6�-0A.6�) 0G606การเพาะเลี@ยงเนื@อเยืJอของพชืเพืJอการเกษต5034503 A 3(2-3-4) อ. ดร.ชมดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติสตัวแ์บบผสมผสาน5043605 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0C.6�) 0G606การจดัการเรียนรูด้า้นการเกษตร5144201 A 3(2-3-4) ผศ.วรรณา, อ.ทรงศกัดิv 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 0G60), จ. (0�.6�-0C.6�) Lab -ปญัหาพเิศษสาํหรบัครูเกษตร5144903 A 3(0-6-3) อ. ดร.ชมดาว
อ. (0�.6�-00.6�) 0G60), ศ. (0A.6�-0C.6�) 0G606อ. ดร.ชมดาว

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสนัตชิยั ผ่องพพิฒัน ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.รตันาภรณ์ กลุชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574180523
นายสนัตชิยั ผ่องพพิฒัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574180525

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอบัดุลเลาะ ดาโอะ๊ (ทนุ)
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5741-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตังิานวชิาชพี )1004802 L 1(0-60) ผศ.วรรณา
จ. (�E.6�-0).6�) G66การวจิยัเพืJอพฒันาการเรียนการสอน1043408 H 3(2-2-5) อ. ดร.นวรตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 D 0(10-0)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติไมผ้ล5033401 A 3(2-2-5) วา่ทีJ ร.ต. ดร.บญุชาติ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 0G606, ศ. (06.6�-0A.6�) 0G606การเพาะเลี@ยงเนื@อเยืJอของพชืเพืJอการเกษต5034503 A 3(2-3-4) อ. ดร.ชมดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติสตัวแ์บบผสมผสาน5043605 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0C.6�) 0G606การจดัการเรียนรูด้า้นการเกษตร5144201 A 3(2-3-4) ผศ.วรรณา, อ.ทรงศกัดิv 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 0G60), จ. (0�.6�-0C.6�) Lab -ปญัหาพเิศษสาํหรบัครูเกษตร5144903 A 3(0-6-3) อ. ดร.ชมดาว
อ. (0�.6�-00.6�) 0G60), ศ. (0A.6�-0C.6�) 0G606อ. ดร.ชมดาว

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอบัดุลเลาะ ดาโอะ๊ (ทนุ) )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.รตันาภรณ์ กลุชาต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 0

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574180525
นายอบัดลุเลาะ ดาโอะ๊ (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186501

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลทพิย ์จนิาหอ้ง
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 H 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 A 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-401กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 A 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 A 3(2-2-5) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 A 2(1-2-3) อ.พรพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกมลทพิย ์จนิาหอ้ง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชนาธิป บบุผามาศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 2

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186501
นางสาวกมลทพิย ์จนิาหอ้ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกวนิธดิา พุม่พวง
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 H 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0>)>การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 B 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 A 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-401กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 A 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 A 3(2-2-5) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 A 2(1-2-3) อ.พรพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกวนิธิดา พุ่มพวง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชนาธิป บบุผามาศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 2

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186503
นางสาวกวนิธิดา พุม่พวง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกสุุมา ช่วยเดชะ
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 H 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 A 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-401กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 A 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 A 3(2-2-5) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 A 2(1-2-3) อ.พรพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกสุุมา ช่วยเดชะ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชนาธิป บบุผามาศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 2

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186505
นางสาวกสุมุา ช่วยเดชะ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186506

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัทนา สุขเอมโอฐ
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 H 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 A 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-401กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 A 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 A 3(2-2-5) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 A 2(1-2-3) อ.พรพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจนัทนา สุขเอมโอฐ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชนาธิป บบุผามาศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 2

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186506
นางสาวจนัทนา สขุเอมโอฐ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186508

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฉตัรพร ออ่นทว้ม
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 H 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 A 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-401กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 A 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 A 3(2-2-5) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 A 2(1-2-3) อ.พรพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวฉตัรพร อ่อนทว้ม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชนาธิป บบุผามาศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 2

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186508
นางสาวฉตัรพร ออ่นทว้ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186510

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวซลัวานา เจะ๊กอ
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 H 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 A 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-401กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 A 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 A 3(2-2-5) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 A 2(1-2-3) อ.พรพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวซลัวานา เจะ๊กอ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชนาธิป บบุผามาศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 2

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186510
นางสาวซลัวานา เจะ๊กอ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186513

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนิตา แกว้ถาวร
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 H 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 A 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-401กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 A 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 A 3(2-2-5) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 A 2(1-2-3) อ.พรพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธนิตา แกว้ถาวร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชนาธิป บบุผามาศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 2

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186513
นางสาวธนิตา แกว้ถาวร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186514

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธารารตัน์ รอดบญุมา
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 H 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 A 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-401กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 A 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 A 3(2-2-5) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 A 2(1-2-3) อ.พรพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธารารตัน ์รอดบญุมา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชนาธิป บบุผามาศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 2

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186514
นางสาวธารารตัน์ รอดบญุมา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186516

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนลนีิ ห่วงนาค
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 H 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0>)>การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 B 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 A 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-401กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 A 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 A 3(2-2-5) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 A 2(1-2-3) อ.พรพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนลนีิ ห่วงนาค )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชนาธิป บบุผามาศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 2

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186516
นางสาวนลนีิ หว่งนาค

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186517

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนุชอนงค ์โพทะเล
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 H 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 A 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-401กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 A 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 A 3(2-2-5) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 A 2(1-2-3) อ.พรพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนุชอนงค ์โพทะเล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชนาธิป บบุผามาศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 2

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186517
นางสาวนุชอนงค ์โพทะเล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186519

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปารวิรรณ สง่เสรมิ
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา )1005802 Q 6(0-360) อ.ชนาธิป

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปาริวรรณ ส่งเสริม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชนาธิป บบุผามาศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186519
นางสาวปาริวรรณ สง่เสริม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186520

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชัราภรณ์ หอมแกว้
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 H 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0>)>การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 B 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 A 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-401กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 A 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 A 3(2-2-5) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 A 2(1-2-3) อ.พรพรรณ
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6>โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรีรตัน์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพชัราภรณ์ หอมแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชนาธิป บบุผามาศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 5

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186520
นางสาวพชัราภรณ์ หอมแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186521

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพมิพพ์ศิา กลิ นขจร
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 H 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0>)>การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 B 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 A 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-401กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 A 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 A 3(2-2-5) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 A 2(1-2-3) อ.พรพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพมิพพ์ศิา กลิJนขจร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชนาธิป บบุผามาศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 2

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186521
นางสาวพมิพพ์ศิา กลิ นขจร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186523

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมณีวรรณ อนิแหยม
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 H 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 A 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-401กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 A 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 A 3(2-2-5) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 A 2(1-2-3) อ.พรพรรณ
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)0ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 i 3(3-0-6) อ.ปิJนปินทัธ์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60>เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืJอสาร4120101 F 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมณีวรรณ อนิแหยม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชนาธิป บบุผามาศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 5

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186523
นางสาวมณีวรรณ อนิแหยม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186524

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรตมิา สปูีน
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 H 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 A 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-401กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 A 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 A 3(2-2-5) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 A 2(1-2-3) อ.พรพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรตมิา สปูีน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชนาธิป บบุผามาศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 2

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186524
นางสาวรตมิา สปูีน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186525

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววธดิา บญุพทิกัษ์
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 H 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 A 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-401กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 A 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 A 3(2-2-5) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 A 2(1-2-3) อ.พรพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววธิดา บญุพทิกัษ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชนาธิป บบุผามาศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 2

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186525
นางสาววธิดา บญุพทิกัษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186526

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววราพร ลํ9าเลศิ
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 H 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0>)>การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 B 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 A 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-401กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 A 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 A 3(2-2-5) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 A 2(1-2-3) อ.พรพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววราพร ล ํ@าเลศิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชนาธิป บบุผามาศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 2

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186526
นางสาววราพร ลํ9าเลศิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186528

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรชิล เวชเพิ ม
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 H 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0>)>การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 B 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 A 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-401กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 A 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 A 3(2-2-5) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 A 2(1-2-3) อ.พรพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริชล เวชเพิJม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชนาธิป บบุผามาศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 2

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186528
นางสาวศิริชล เวชเพิ ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186530

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศภุลกัษณ์ อํ  ามา
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 H 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 A 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-401กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 A 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 A 3(2-2-5) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 A 2(1-2-3) อ.พรพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศุภลกัษณ์ อํ Jามา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชนาธิป บบุผามาศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 2

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186530
นางสาวศภุลกัษณ์ อํ  ามา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186531

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุณิสา สุดภกัดี
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 H 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 A 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-401กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 A 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 A 3(2-2-5) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 A 2(1-2-3) อ.พรพรรณ
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>A�ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุณิสา สุดภกัด ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชนาธิป บบุผามาศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 5

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186531
นางสาวสณิุสา สดุภกัดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186532

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุวนนัท ์แพเกดิ
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 H 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 A 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-401กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 A 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 A 3(2-2-5) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 A 2(1-2-3) อ.พรพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุวนนัท ์แพเกดิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชนาธิป บบุผามาศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 2

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186532
นางสาวสวุนนัท ์แพเกดิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186533

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเสาวนีย ์อิ มคลา้ย
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 H 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 A 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-401กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 A 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 A 3(2-2-5) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 A 2(1-2-3) อ.พรพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเสาวนีย ์อิJมคลา้ย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชนาธิป บบุผามาศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 2

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186533
นางสาวเสาวนีย ์อิ มคลา้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186534

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอทติยิา วรกล ั  น
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 H 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 A 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-401กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 A 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 A 3(2-2-5) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 A 2(1-2-3) อ.พรพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอทติยิา วรกล ั Jน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชนาธิป บบุผามาศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 2

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186534
นางสาวอทติยิา วรกล ั  น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186535

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอภญิญา โยคี
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 H 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0>)>การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 B 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 A 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-401กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 A 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 A 3(2-2-5) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 A 2(1-2-3) อ.พรพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอภญิญา โยค ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชนาธิป บบุผามาศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 2

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186535
นางสาวอภญิญา โยคี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186537

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอษุณี วนัเตม็
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 H 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 A 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-401กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 A 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 A 3(2-2-5) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 A 2(1-2-3) อ.พรพรรณ
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>A�ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอษุณี วนัเต็ม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชนาธิป บบุผามาศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 5

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186537
นางสาวอษุณี วนัเตม็

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186538

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววภิาว ีภมุมิต
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 H 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 A 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-401กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 A 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 A 3(2-2-5) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 A 2(1-2-3) อ.พรพรรณ
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>A�ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววภิาว ีภมุมติ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชนาธิป บบุผามาศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 5

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186538
นางสาววภิาว ีภมุมิต

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186601

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกชกร รอดยิ9ม
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 I 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 B 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-507กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 B 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 B 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 B 2(1-2-3) อ.พรพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกชกร รอดยิ@ม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดวงพร สุขธิตพิฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 2

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186601
นางสาวกชกร รอดยิ9ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186602

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกรรณิกา นวมนิ ม
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 I 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0>)>การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 C 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 B 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-507กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 B 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 B 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 B 2(1-2-3) อ.พรพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกรรณิกา นวมนิJม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดวงพร สุขธิตพิฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 2

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186602
นางสาวกรรณิกา นวมนิ ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186603

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกฤษณา ขําสอาด
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 I 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 B 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-507กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 B 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 B 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 B 2(1-2-3) อ.พรพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกฤษณา ขาํสอาด )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดวงพร สุขธิตพิฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 2

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186603
นางสาวกฤษณา ขําสอาด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186604

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกญัญารตัน์ วชิยัดิษฐ
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 I 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 B 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-507กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 B 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 B 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 B 2(1-2-3) อ.พรพรรณ
จ. (�E.6�-00.6�) SU-407ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 A 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกญัญารตัน ์วชิยัดษิฐ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดวงพร สุขธิตพิฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 5

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186604
นางสาวกญัญารตัน์ วชิยัดิษฐ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186605

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาญจนา คลงันิพติร
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 I 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 B 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-507กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 B 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 B 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 B 2(1-2-3) อ.พรพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกาญจนา คลงันิพติร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดวงพร สุขธิตพิฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 2

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186605
นางสาวกาญจนา คลงันิพติร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186606

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวแกว้อมัพร สุทศัน์
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 I 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 B 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-507กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 B 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 B 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 B 2(1-2-3) อ.พรพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวแกว้อมัพร สุทศัน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดวงพร สุขธิตพิฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 2

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186606
นางสาวแกว้อมัพร สทุศัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186607

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัทรเ์พญ็ อาจประดิษฐ ์
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 I 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 B 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-507กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 B 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 B 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 B 2(1-2-3) อ.พรพรรณ
จ. (�E.6�-00.6�) SU-407ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 A 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจนัทรเ์พญ็ อาจประดษิฐ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดวงพร สุขธิตพิฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 5

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186607
นางสาวจนัทรเ์พญ็ อาจประดิษฐ ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186608

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจารยี ์ศรสีุขแกว้
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 I 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 B 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-507กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 B 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 B 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 B 2(1-2-3) อ.พรพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจารีย ์ศรีสุขแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดวงพร สุขธิตพิฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 2

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186608
นางสาวจารีย ์ศรีสขุแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186609

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจติตมิา บตุรเคยีง
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 I 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 B 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-507กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 B 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 B 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 B 2(1-2-3) อ.พรพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจติตมิา บตุรเคยีง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดวงพร สุขธิตพิฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 2

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186609
นางสาวจติตมิา บตุรเคยีง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186610

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชนญัธดิา พุม่จนัทร ์
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 I 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0>)>การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 C 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 B 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-507กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 B 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 B 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 B 2(1-2-3) อ.พรพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชนญัธิดา พุ่มจนัทร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดวงพร สุขธิตพิฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 2

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186610
นางสาวชนญัธิดา พุม่จนัทร ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186611

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชุตนินัท ์อนิอาจ
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 I 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0>)>การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 C 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 B 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-507กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 B 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 B 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 B 2(1-2-3) อ.พรพรรณ
อ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาจนีเบื@องตน้1570101 A 3(3-0-6) อ.ปภสัสร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชตุนินัท ์อนิอาจ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดวงพร สุขธิตพิฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 5

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186611
นางสาวชตุนินัท ์อนิอาจ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186612

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐฐาพร ยิ9มเยาะ
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 I 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 B 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-507กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 B 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 B 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 B 2(1-2-3) อ.พรพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัฐาพร ยิ@มเยาะ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดวงพร สุขธิตพิฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 2

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186612
นางสาวณัฐฐาพร ยิ9มเยาะ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186613

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทชัชภร ศรเีบญจวรรณ
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 I 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0>)>การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 C 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 B 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-507กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 B 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 B 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 B 2(1-2-3) อ.พรพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวทชัชภร ศรีเบญจวรรณ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดวงพร สุขธิตพิฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 2

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186613
นางสาวทชัชภร ศรีเบญจวรรณ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186614

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธรรมพร ลิ9มฮง่เคี9ยง
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 I 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 B 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-507กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 B 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 B 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 B 2(1-2-3) อ.พรพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธรรมพร ลิ@มฮ่งเคี@ยง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดวงพร สุขธิตพิฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 2

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186614
นางสาวธรรมพร ลิ9มฮง่เคี9ยง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186615

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธชิากร สุขใจ
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 I 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 B 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-507กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 B 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 B 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 B 2(1-2-3) อ.พรพรรณ
จ. (�E.6�-00.6�) SU-407ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 A 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธิชากร สุขใจ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดวงพร สุขธิตพิฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 5

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186615
นางสาวธิชากร สขุใจ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186616

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนฤมล สุวรรณประทมุ
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 I 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 B 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-507กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 B 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 B 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 B 2(1-2-3) อ.พรพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนฤมล สุวรรณประทมุ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดวงพร สุขธิตพิฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 2

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186616
นางสาวนฤมล สวุรรณประทมุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186617

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิตยา อลุมาน
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 I 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 B 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-507กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 B 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 B 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 B 2(1-2-3) อ.พรพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนิตยา อลุมาน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดวงพร สุขธิตพิฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 2

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186617
นางสาวนิตยา อลุมาน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186619

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปณัฐดา หลวงฤทธิV
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 I 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 B 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-507กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 B 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 B 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 B 2(1-2-3) อ.พรพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปณฐัดา หลวงฤทธิv )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดวงพร สุขธิตพิฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 2

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186619
นางสาวปณัฐดา หลวงฤทธิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186621

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชิชากร มีมาก
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 I 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 B 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-507กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 B 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 B 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 B 2(1-2-3) อ.พรพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพชิชากร มมีาก )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดวงพร สุขธิตพิฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 2

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186621
นางสาวพชิชากร มีมาก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186622

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวแพรพรรณ นามสละ
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 I 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 B 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-507กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 B 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 B 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 B 2(1-2-3) อ.พรพรรณ
อ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาจนีเบื@องตน้1570101 A 3(3-0-6) อ.ปภสัสร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวแพรพรรณ นามสละ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดวงพร สุขธิตพิฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 5

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186622
นางสาวแพรพรรณ นามสละ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186623

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวไพรวลนิ หวงัรกั
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 I 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0>)>การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 C 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 B 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-507กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 B 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 B 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 B 2(1-2-3) อ.พรพรรณ
อ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาจนีเบื@องตน้1570101 A 3(3-0-6) อ.ปภสัสร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6>โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรีรตัน์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวไพรวลนิ หวงัรกั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดวงพร สุขธิตพิฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 8

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186623
นางสาวไพรวลนิ หวงัรกั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186626

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรรณิษา เม่งพดั
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 I 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 B 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-507กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 B 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 B 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 B 2(1-2-3) อ.พรพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววรรณิษา เมง่พดั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดวงพร สุขธิตพิฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 2

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186626
นางสาววรรณิษา เม่งพดั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186627

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววนัทนีย ์สงัขมิ์ตร
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 I 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 B 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-507กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 B 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 B 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 B 2(1-2-3) อ.พรพรรณ
อ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาจนีเบื@องตน้1570101 A 3(3-0-6) อ.ปภสัสร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6>โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรีรตัน์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววนัทนีย ์สงัขม์ติร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดวงพร สุขธิตพิฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 8

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186627
นางสาววนัทนีย ์สงัขมิ์ตร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186630

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรวิรรณ ทบัทวี
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 I 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 B 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-507กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 B 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 B 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 B 2(1-2-3) อ.พรพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริวรรณ ทบัทว ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดวงพร สุขธิตพิฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 2

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186630
นางสาวศิริวรรณ ทบัทวี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186631

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสมชัญา กลิ นชื น
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 I 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 B 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-507กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 B 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 B 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 B 2(1-2-3) อ.พรพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสมชัญา กลิJนชืJน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดวงพร สุขธิตพิฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 2

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186631
นางสาวสมชัญา กลิ นชื น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186632

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุทศิา ผิวออ่น
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 I 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 B 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-507กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 B 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 B 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 B 2(1-2-3) อ.พรพรรณ
จ. (�E.6�-00.6�) SU-407ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 A 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาจนีเบื@องตน้1570101 A 3(3-0-6) อ.ปภสัสร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุทศิา ผวิอ่อน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดวงพร สุขธิตพิฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 8

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186632
นางสาวสทุศิา ผิวออ่น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186633

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุวรรณา แสงศิลา
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 I 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 B 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-507กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 B 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 B 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 B 2(1-2-3) อ.พรพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุวรรณา แสงศิลา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดวงพร สุขธิตพิฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 2

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186633
นางสาวสวุรรณา แสงศิลา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186634

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเสาวลกัษณ์ ดีเลศิ
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 I 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0>)>การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 C 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 B 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-507กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 B 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 B 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 B 2(1-2-3) อ.พรพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเสาวลกัษณ์ ดเีลศิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดวงพร สุขธิตพิฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 2

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186634
นางสาวเสาวลกัษณ์ ดีเลศิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186635

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอนงคน์าถ เปลี ยนสี
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 I 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 B 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-507กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 B 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 B 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 B 2(1-2-3) อ.พรพรรณ
จ. (�E.6�-00.6�) SU-407ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 A 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอนงคน์าถ เปลีJยนส ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดวงพร สุขธิตพิฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 5

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186635
นางสาวอนงคน์าถ เปลี ยนสี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574186636

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอภสิรา แยม้ครา้ม
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5741-86/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-402การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 I 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0>))การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 B 2(2-0-4) ผศ.วราภรณ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-507กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐม1074306 B 3(2-2-5) อ.พรพรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) G6Eการวจิยัในชั@นเรียนปฐมวยั1074902 B 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>))การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 B 2(1-2-3) อ.พรพรรณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอภสิรา แยม้ครา้ม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดวงพร สุขธิตพิฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 2

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574186636
นางสาวอภสิรา แยม้ครา้ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189501

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกพร ลสีกลุ
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกนกพร ลสีกลุ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 7

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189501
นางสาวกนกพร ลสีกลุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189502

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑาทพิย ์ศรสีุระ
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุาทพิย ์ศรีสุระ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 7

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189502
นางสาวจุฑาทพิย ์ศรีสรุะ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชลธชิา สรอ้ยทอง
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชลธิชา สรอ้ยทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 7

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189503
นางสาวชลธิชา สรอ้ยทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธญัยธรณ์ กิ งแกว้
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธญัยธรณ์ กิJงแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 7

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189504
นางสาวธญัยธรณ์ กิ งแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนัยาพร บญุยนื
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธนัยาพร บญุยนื )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 7

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189505
นางสาวธนัยาพร บญุยนื

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189506

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนภวรรณ แท่นทพิย์
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนภวรรณ แท่นทพิย ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 7

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189506
นางสาวนภวรรณ แทน่ทพิย์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189507

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวบษุกร สวา่งใจ
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวบษุกร สวา่งใจ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 7

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189507
นางสาวบษุกร สวา่งใจ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189509

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปนิดา ฤกษง์าม
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปนิดา ฤกษง์าม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 7

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189509
นางสาวปนิดา ฤกษง์าม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189510

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปวณีา มีเทยีน
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปวณีา มเีทยีน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 7

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189510
นางสาวปวณีา มีเทยีน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189511

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเมธนินัท ์ทองเพน
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเมธินนัท ์ทองเพน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 7

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189511
นางสาวเมธินนัท ์ทองเพน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุง่ทวิา เทยีมอทุยั
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรุ่งทวิา เทยีมอทุยั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 7

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189512
นางสาวรุ่งทวิา เทยีมอทุยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189513

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุง่เรอืง เฉลมิรตัน์
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรุ่งเรือง เฉลมิรตัน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 7

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189513
นางสาวรุ่งเรือง เฉลมิรตัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189514

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุมาล ีเทยีนทอง
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุมาล ีเทยีนทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 7

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189514
นางสาวสมุาล ีเทยีนทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189515

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรวรา ทพิยพ์รวงษ์
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาจนีเพืJอการสืJอสาร1570102 A 3(3-0-6) อ.กมลทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรวรา ทพิยพ์รวงษ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
10

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189515
นางสาวอรวรา ทพิยพ์รวงษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189516

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรอมุา สม้โอหวาน
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรอมุา สม้โอหวาน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 7

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189516
นางสาวอรอมุา สม้โอหวาน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189520

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเชษฐา นิลนวล
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเชษฐา นิลนวล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 7

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189520
นายเชษฐา นิลนวล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189522

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐกติติV ลาวทอง
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐักติติv ลาวทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 7

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189522
นายณัฐกติติV ลาวทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189523

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายดุจเทพ กองแกว้
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาจนีเพืJอการสืJอสาร1570102 A 3(3-0-6) อ.กมลทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายดุจเทพ กองแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
10

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189523
นายดจุเทพ กองแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189524

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนิตย ์ลขิิตศาตราพร   (ทนุ)
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนิตย ์ลขิติศาตราพร   (ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 7

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189524
นายธนิตย ์ลขิิตศาตราพร   (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189525

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธรีวฒัน์ แกว้สมัฤทธิV  (ทนุ)
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธีรวฒัน ์แกว้สมัฤทธิv  (ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 7

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189525
นายธีรวฒัน์ แกว้สมัฤทธิV  (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189526

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธรีวฒัน์ เปลง่แสง
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธีรวฒัน ์เปลง่แสง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 7

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189526
นายธีรวฒัน์ เปลง่แสง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189527

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธรีวฒุ ิสงัสวสัดิV
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธีรวุฒ ิสงัสวสัดิv )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 7

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189527
นายธีรวฒุิ สงัสวสัดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189528

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธรีะ ปกักิ งเมือง
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธีระ ปกักิJงเมอืง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 7

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189528
นายธีระ ปกักิ งเมือง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189529

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนคเรศ หวา่งชูเชื9 อ
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนคเรศ หวา่งชูเชื@อ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 7

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189529
นายนคเรศ หวา่งชูเชื9 อ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189530

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนรนิทร คุณสาร
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนรินทร คุณสาร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 7

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189530
นายนรินทร คณุสาร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189533

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายปรญิญา ปิวถิะ
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายปริญญา ปิวถิะ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 7

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189533
นายปริญญา ปิวถิะ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189535

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพฒันา ศรสีมบรูณ์
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพฒันา ศรีสมบรูณ์ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 7

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189535
นายพฒันา ศรีสมบรูณ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189536

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพรีวตั ิสงิหโ์ตแกว้
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพรีวตั ิสงิหโ์ตแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 7

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189536
นายพรีวตั ิสงิหโ์ตแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189537

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพฒุพิงศ ์แสงหริญั
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพฒุพิงศ ์แสงหริญั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 7

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189537
นายพฒุิพงศ ์แสงหริญั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189538

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพูนศกัดิV มากศรี
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพูนศกัดิv มากศรี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 7

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189538
นายพูนศกัดิV มากศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189539

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายภาณุกร มะเลยีบ
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายภาณุกร มะเลยีบ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 7

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189539
นายภาณุกร มะเลยีบ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189542

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวศิิษฏ ์ต ั9งวงศ์
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาจนีเพืJอการสืJอสาร1570102 A 3(3-0-6) อ.กมลทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวศิิษฏ ์ต ั@งวงศ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
10

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189542
นายวศิิษฏ ์ต ั9งวงศ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189543

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรีะศกัดิV ทุ่งไทยสงค์
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวรีะศกัดิv ทุ่งไทยสงค ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 7

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189543
นายวรีะศกัดิV ทุง่ไทยสงค์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189544

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศรนเรศ กลิ นแกว้
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศรนเรศ กลิJนแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 7

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189544
นายศรนเรศ กลิ นแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189545

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศิรสัธร เงนิทอง
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาจนีเพืJอการสืJอสาร1570102 A 3(3-0-6) อ.กมลทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศิรสัธร เงนิทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
10

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189545
นายศิรสัธร เงนิทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189547

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศภุกร วนัไกล
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศุภกร วนัไกล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 7

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189547
นายศภุกร วนัไกล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189548

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศภุกติ สนิทสตรี
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาจนีเพืJอการสืJอสาร1570102 A 3(3-0-6) อ.กมลทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศุภกติ สนิทสตรี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
10

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189548
นายศภุกติ สนิทสตรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189549

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสถาพร อน้ทอง
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสถาพร อน้ทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 7

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189549
นายสถาพร อน้ทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189550

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสริวิฒัน์ แกว้แกน่
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาจนีเพืJอการสืJอสาร1570102 A 3(3-0-6) อ.กมลทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสริิวฒัน ์แกว้แก่น )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
10

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189550
นายสริิวฒัน์ แกว้แกน่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189551

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุทธวยี ์ใจสงดั
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุทธวยี ์ใจสงดั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 7

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189551
นายสทุธวยี ์ใจสงดั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189552

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุรพศั กจิประมงค์
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุรพศั กจิประมงค ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 7

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189552
นายสรุพศั กจิประมงค์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189553

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุรศกัดิV เพง็จนัทร ์
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาจนีเพืJอการสืJอสาร1570102 A 3(3-0-6) อ.กมลทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุรศกัดิv เพง็จนัทร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
10

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189553
นายสรุศกัดิV เพง็จนัทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189554

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุรเชษฐ ์ลยุภมิูประสทิธิV
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาจนีเพืJอการสืJอสาร1570102 A 3(3-0-6) อ.กมลทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุรเชษฐ ์ลยุภูมปิระสทิธิv )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
10

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189554
นายสรุเชษฐ ์ลยุภมิูประสทิธิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189555

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอนนัตชยั เข็มนาค
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอนนัตชยั เขม็นาค )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 7

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189555
นายอนนัตชยั เข็มนาค

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189557

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอาํนาจ วงคป์ระเสรฐิ
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอาํนาจ วงคป์ระเสริฐ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 7

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189557
นายอาํนาจ วงคป์ระเสริฐ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189558

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอบิรอฮมิ อาแด   (ทนุ)
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาจนีเพืJอการสืJอสาร1570102 A 3(3-0-6) อ.กมลทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอบิรอฮมิ อาแด   (ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
10

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189558
นายอบิรอฮมิ อาแด   (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189559

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเอกลกัษณ์ โอจารุทพิย์
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเอกลกัษณ์ โอจารุทพิย ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 7

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189559
นายเอกลกัษณ์ โอจารุทพิย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189565

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนนัทวฒุ ิสงัขภ์กัดี
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนนัทวุฒ ิสงัขภ์กัด ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 7

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189565
นายนนัทวฒุิ สงัขภ์กัดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574189566

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชิชากร ชุมปลา
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5741-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) SU-403การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิั1022302 J 2(1-2-3) อ. ดร.เอื@อมพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�G.6�-0).6�) SU-405กจิกรรมร่วมหลกัสูตร1023201 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอการกฬีา4082102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) G6>โภชนาศาสตรก์ารกฬีา4083204 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G6>สถานทีJและอปุกรณ์กฬีา4084101 A 2(2-0-4) ผศ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-404การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 A 3(2-2-5) ผศ.เพญ็ทพิย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-405ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 A 3(2-2-5) อ.คมชนญั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพชิชากร ชมุปลา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธาํรงค ์บญุพรหม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 7

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574189566
นางสาวพชิชากร ชมุปลา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574232002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาญจนา ดวงแกว้
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5742-32/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยแีล4094805 A 5(0-450) อ.ณปภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกาญจนา ดวงแกว้ )

 20,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศจมีาศ นนัตสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

574232002
นางสาวกาญจนา ดวงแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( สองหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574232005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวดวงหทยั บวัสด
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5742-32/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยแีล4094805 A 5(0-450) อ.ณปภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวดวงหทยั บวัสด )

 20,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศจมีาศ นนัตสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

574232005
นางสาวดวงหทยั บวัสด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( สองหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574232006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธารณีิ กจิอนนัตถ์าวร
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5742-32/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยแีล4094805 A 5(0-450) อ.ณปภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธาริณี กจิอนนัตถ์าวร )

 20,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศจมีาศ นนัตสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

574232006
นางสาวธาริณี กจิอนนัตถ์าวร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( สองหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574232010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวผกาวลนิ พวงแกว้
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5742-32/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยแีล4094805 A 5(0-450) อ.ณปภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวผกาวลนิ พวงแกว้ )

 20,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศจมีาศ นนัตสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

574232010
นางสาวผกาวลนิ พวงแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( สองหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574232012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภทัรภร อาจหาญ
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5742-32/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยแีล4094805 A 5(0-450) อ.ณปภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภทัรภร อาจหาญ )

 20,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศจมีาศ นนัตสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

574232012
นางสาวภทัรภร อาจหาญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( สองหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574232013

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุง่สนีิ บญุมี
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5742-32/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยแีล4094805 A 5(0-450) อ.ณปภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรุ่งสนีิ บญุม ี)

 20,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศจมีาศ นนัตสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

574232013
นางสาวรุ่งสนีิ บญุมี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( สองหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574232015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรลิกัษณ์ คงสวสัดิV
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5742-32/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยแีล4094805 A 5(0-450) อ.ณปภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริลกัษณ์ คงสวสัดิv )

 20,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศจมีาศ นนัตสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

574232015
นางสาวศิริลกัษณ์ คงสวสัดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( สองหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574232019

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอชัราภรณ์ หลาํรอด
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5742-32/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยแีล4094805 A 5(0-450) อ.ณปภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอชัราภรณ์ หลาํรอด )

 20,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศจมีาศ นนัตสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

574232019
นางสาวอชัราภรณ์ หลาํรอด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( สองหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574232025

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชาครติ ศรเีครอื
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5742-32/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยแีล4094805 A 5(0-450) อ.ณปภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชาคริต ศรีเครือ )

 20,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศจมีาศ นนัตสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

574232025
นายชาคริต ศรีเครือ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( สองหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574232032

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายโรจนศกัดิV สตีาล
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5742-32/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยแีล4094805 A 5(0-450) อ.ณปภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายโรจนศกัดิv สตีาล )

 20,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศจมีาศ นนัตสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

574232032
นายโรจนศกัดิV สตีาล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( สองหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574232034

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวจัน์กร วชิยั
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5742-32/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยแีล4094805 A 5(0-450) อ.ณปภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวจันก์ร วชิยั )

 20,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศจมีาศ นนัตสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

574232034
นายวจัน์กร วชิยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( สองหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574232038

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุธารกัษ ์พลจนัทร ์
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5742-32/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยแีล4094805 A 5(0-450) อ.ณปภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุธารกัษ ์พลจนัทร ์)

 20,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศจมีาศ นนัตสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

574232038
นายสธุารกัษ ์พลจนัทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( สองหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574232040

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธรีภทัร เดชเพชร
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5742-32/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0>)�ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 D 3(3-0-6) อ.ปิยวรรณ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาจนีเบื@องตน้1570101 A 3(3-0-6) อ.ปภสัสร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0)�ความเป็นพลเมอืง2500103 B 3(3-0-6) อ.ประสทิธิv 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) C000การคดิและการตดัสนิใจ4040102 D 3(3-0-6) อ.ปิยวฒัน์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60>เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืJอสาร4120101 K 3(2-2-5) ผศ.ฐติมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธีรภทัร เดชเพชร )

 20,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศจมีาศ นนัตสุคนธ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
12

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

574232040
นายธีรภทัร เดชเพชร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( สองหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574242001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกชกร สุวรรณรตัน์
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 A 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0E�>การเป็นผูป้ระกอบการเบื@องตน้3560101 D 3(3-0-6) อ.วรรณดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >6�โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 H 3(3-0-6) อ.สุรีรตัน์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีอาหารและโภช4094802 A 5(0-600) อ.ธนิดา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกชกร สุวรรณรตัน ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนิดา ชาญชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 9

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574242001
นางสาวกชกร สวุรรณรตัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574242005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวแคทลยีา บาเมรท์
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีอาหารและโภช4094802 A 5(0-600) อ.ธนิดา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวแคทลยีา บาเมรท์ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนิดา ชาญชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574242005
นางสาวแคทลยีา บาเมรท์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574242006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจรีาพร เทพดนตรี
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีอาหารและโภช4094802 A 5(0-600) อ.ธนิดา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจรีาพร เทพดนตรี )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนิดา ชาญชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574242006
นางสาวจรีาพร เทพดนตรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574242011

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐธดิา ชื นใจ
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีอาหารและโภช4094802 A 5(0-600) อ.ธนิดา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัธิดา ชืJนใจ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนิดา ชาญชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574242011
นางสาวณัฐธิดา ชื นใจ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574242013

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐมล นาคประดบั
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีอาหารและโภช4094802 A 5(0-600) อ.ธนิดา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัมล นาคประดบั )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนิดา ชาญชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574242013
นางสาวณัฐมล นาคประดบั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574242015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเดือนรุง่ เกตเุทศ
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีอาหารและโภช4094802 A 5(0-600) อ.ธนิดา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเดอืนรุ่ง เกตเุทศ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนิดา ชาญชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574242015
นางสาวเดือนรุ่ง เกตเุทศ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574242016

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธดิารตัน์ แกว้คง
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีอาหารและโภช4094802 A 5(0-600) อ.ธนิดา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธิดารตัน ์แกว้คง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนิดา ชาญชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574242016
นางสาวธิดารตัน์ แกว้คง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574242019

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนุศรา สบืทรพัย์
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) 0E�>การเป็นผูป้ระกอบการเบื@องตน้3560101 D 3(3-0-6) อ.วรรณดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >6�โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 H 3(3-0-6) อ.สุรีรตัน์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีอาหารและโภช4094802 A 5(0-600) อ.ธนิดา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนุศรา สบืทรพัย ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนิดา ชาญชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 6

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574242019
นางสาวนุศรา สบืทรพัย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574242031

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรนิาฏ สุขโข
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีอาหารและโภช4094802 A 5(0-600) อ.ธนิดา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิรินาฏ สุขโข )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนิดา ชาญชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574242031
นางสาวศิรินาฏ สขุโข

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574242032

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรภิาพรรณ เครอืฟ้า
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีอาหารและโภช4094802 A 5(0-600) อ.ธนิดา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริภาพรรณ เครือฟ้า )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนิดา ชาญชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574242032
นางสาวศิริภาพรรณ เครือฟ้า

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574242033

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสกลุรตัน์ ผดุงผล
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีอาหารและโภช4094802 A 5(0-600) อ.ธนิดา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสกลุรตัน ์ผดุงผล )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนิดา ชาญชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574242033
นางสาวสกลุรตัน์ ผดงุผล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574242035

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุกานดา ขุนติ
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีอาหารและโภช4094802 A 5(0-600) อ.ธนิดา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุกานดา ขนุต ิ)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนิดา ชาญชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574242035
นางสาวสกุานดา ขุนติ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574242038

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุดารตัน์ บตุรพุม่
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีอาหารและโภช4094802 A 5(0-600) อ.ธนิดา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุดารตัน ์บตุรพุ่ม )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนิดา ชาญชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574242038
นางสาวสดุารตัน์ บตุรพุม่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574242039

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุธวิรรณ รตันพทิกัษ์
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีอาหารและโภช4094802 A 5(0-600) อ.ธนิดา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุธิวรรณ รตันพทิกัษ ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนิดา ชาญชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574242039
นางสาวสธุิวรรณ รตันพทิกัษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574242041

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุภาวดี กจิสวสัดิV
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีอาหารและโภช4094802 A 5(0-600) อ.ธนิดา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุภาวด ีกจิสวสัดิv )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนิดา ชาญชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574242041
นางสาวสภุาวดี กจิสวสัดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574242044

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอมิตา เพชรประดบั
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาจนีเบื@องตน้1570101 A 3(3-0-6) อ.ปภสัสร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอมติา เพชรประดบั )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนิดา ชาญชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574242044
นางสาวอมิตา เพชรประดบั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574242045

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอาภสัรา แกว้บวัผนั
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีอาหารและโภช4094802 A 5(0-600) อ.ธนิดา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอาภสัรา แกว้บวัผนั )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนิดา ชาญชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574242045
นางสาวอาภสัรา แกว้บวัผนั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574242046

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกมล สวา่งอารมณ์
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีอาหารและโภช4094802 A 5(0-600) อ.ธนิดา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกมล สวา่งอารมณ์ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนิดา ชาญชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574242046
นายกมล สวา่งอารมณ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574242049

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายฉตัรชยั ทองสมัฤทธิV
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีอาหารและโภช4094802 A 5(0-600) อ.ธนิดา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายฉตัรชยั ทองสมัฤทธิv )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนิดา ชาญชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574242049
นายฉตัรชยั ทองสมัฤทธิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574242051

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชุณหเกษม บญุนาค
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีอาหารและโภช4094802 A 5(0-600) อ.ธนิดา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชณุหเกษม บญุนาค )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนิดา ชาญชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574242051
นายชณุหเกษม บญุนาค

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574242052

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐพล แจง้เรอืง
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีอาหารและโภช4094802 A 5(0-600) อ.ธนิดา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัพล แจง้เรือง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนิดา ชาญชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574242052
นายณัฐพล แจง้เรือง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574242054

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนวนิท ์วงษส์วสัดิV
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีอาหารและโภช4094802 A 5(0-600) อ.ธนิดา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนวนิท ์วงษส์วสัดิv )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนิดา ชาญชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574242054
นายธนวนิท ์วงษส์วสัดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574242058

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพงศธร ดอกจนัทร ์
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 A 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ภาษาองักฤษโรงแรม 01742504 B 3(3-0-6) อ.ตรีศิรินทร์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0)�ความเป็นพลเมอืง2500103 B 3(3-0-6) อ.ประสทิธิv 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) C00)ชวีเคมพีื@นฐาน4022501 A 3(2-3-4) จ่าเอกกฤษณะ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) ��� บรรยายคณิตศาสตรอ์าหารประยุกต์4091106 A 3(3-0-6) อ.วชัรินทร์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพงศธร ดอกจนัทร ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนิดา ชาญชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574242058
นายพงศธร ดอกจนัทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574242059

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายภาณุวฒัน์ นาคเจรญิ
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีอาหารและโภช4094802 A 5(0-600) อ.ธนิดา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายภาณุวฒัน ์นาคเจริญ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนิดา ชาญชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574242059
นายภาณุวฒัน์ นาคเจริญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574242063

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสทิธพิล โชยา
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีอาหารและโภช4094802 A 5(0-600) อ.ธนิดา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสทิธิพล โชยา )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนิดา ชาญชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574242063
นายสทิธิพล โชยา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574242065

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอภวิฒัน์ บญุปลอด
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 u 3(3-0-6) อ.มฆัวาน C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาจนีเพืJอการสืJอสาร1570102 A 3(3-0-6) อ.กมลทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >6�โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 H 3(3-0-6) อ.สุรีรตัน์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) )�0 ขนมไทยการผลติขนมไทย4092103 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายการคุม้ครองและพฤตกิรรมผูบ้ริโภค4093125 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 6�) นานาชาติอาหารเพืJอการประกอบอาชพี4093128 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอภวิฒัน ์บญุปลอด )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนิดา ชาญชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 9

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574242065
นายอภวิฒัน์ บญุปลอด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574251001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลชนก แสงเงนิ
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5742-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยอีตุ5514802 A 3(0-250) อ.วรีะยุทธ
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5514804 A 5(0-600) อ.วรีะยุทธ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกมลชนก แสงเงนิ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574251001
นางสาวกมลชนก แสงเงนิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574251003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกานดา ฤกษมี์
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5742-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยอีตุ5514802 A 3(0-250) อ.วรีะยุทธ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกานดา ฤกษม์ ี)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574251003
นางสาวกานดา ฤกษมี์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574251005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนาราภทัร ชา้งสี
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5742-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยอีตุ5514802 A 3(0-250) อ.วรีะยุทธ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนาราภทัร ชา้งส ี)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574251005
นางสาวนาราภทัร ชา้งสี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574251006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนํ9าฝน ปญัจเมธสีกลุ
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5742-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยอีตุ5514802 A 3(0-250) อ.วรีะยุทธ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนํ@าฝน ปญัจเมธีสกลุ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574251006
นางสาวนํ9าฝน ปญัจเมธีสกลุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574251010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวไพลนิ แซ่เตยี
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5742-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยอีตุ5514802 A 3(0-250) อ.วรีะยุทธ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวไพลนิ แซ่เตยี )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574251010
นางสาวไพลนิ แซ่เตยี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574251011

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภทัราวดี วดัรดั
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5742-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยอีตุ5514802 A 3(0-250) อ.วรีะยุทธ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภทัราวด ีวดัรดั )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574251011
นางสาวภทัราวดี วดัรดั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574251012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรริตัน์ พนิิจโคกกรวด
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5742-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยอีตุ5514802 A 3(0-250) อ.วรีะยุทธ
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5514804 A 5(0-600) อ.วรีะยุทธ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริรตัน ์พนิิจโคกกรวด )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574251012
นางสาวศิริรตัน์ พนิิจโคกกรวด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574251013

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอโณทยั อยู่สุข
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5742-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยอีตุ5514802 A 3(0-250) อ.วรีะยุทธ
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5514804 A 5(0-600) อ.วรีะยุทธ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอโณทยั อยู่สุข )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574251013
นางสาวอโณทยั อยูส่ขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574251015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเกยีรตศิกัดิV ทองพทิกัษ์
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5742-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยอีตุ5514802 A 3(0-250) อ.วรีะยุทธ
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5514804 A 5(0-600) อ.วรีะยุทธ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเกยีรตศิกัดิv ทองพทิกัษ ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574251015
นายเกยีรตศิกัดิV ทองพทิกัษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574251016

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายครนิทร ์อนิทสมมตุิ
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5742-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยอีตุ5514802 A 3(0-250) อ.วรีะยุทธ
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5514804 A 5(0-600) อ.วรีะยุทธ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายครินทร ์อนิทสมมตุ ิ)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574251016
นายครินทร ์อนิทสมมตุิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574251019

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐพล ฝกัแกน่จนัทร ์
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5742-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยอีตุ5514802 A 3(0-250) อ.วรีะยุทธ
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5514804 A 5(0-600) อ.วรีะยุทธ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัพล ฝกัแก่นจนัทร ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574251019
นายณัฐพล ฝกัแกน่จนัทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574251020

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐพล เสอืเฒ่า
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5742-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยอีตุ5514802 A 3(0-250) อ.วรีะยุทธ
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5514804 A 5(0-600) อ.วรีะยุทธ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัพล เสอืเฒ่า )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574251020
นายณัฐพล เสอืเฒ่า

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574251022

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธงชยั แยม้ถนอม
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5742-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยอีตุ5514802 A 3(0-250) อ.วรีะยุทธ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธงชยั แยม้ถนอม )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574251022
นายธงชยั แยม้ถนอม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574251023

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธณฤทธิV หลกัเมือง
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5742-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5514804 A 5(0-600) อ.วรีะยุทธ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธณฤทธิv หลกัเมอืง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574251023
นายธณฤทธิV หลกัเมือง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574251024

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนกร แสงประสทิธิV
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5742-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยอีตุ5514802 A 3(0-250) อ.วรีะยุทธ
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5514804 A 5(0-600) อ.วรีะยุทธ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนกร แสงประสทิธิv )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574251024
นายธนกร แสงประสทิธิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574251025

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนทั สมสกลุ
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5742-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยอีตุ5514802 A 3(0-250) อ.วรีะยุทธ
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5514804 A 5(0-600) อ.วรีะยุทธ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนทั สมสกลุ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574251025
นายธนทั สมสกลุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574251026

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายบญุเลศิ คงเจรญิ
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5742-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยอีตุ5514802 A 3(0-250) อ.วรีะยุทธ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายบญุเลศิ คงเจริญ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574251026
นายบญุเลศิ คงเจริญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574251027

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเบญจพจน์ เทศแสวง
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5742-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยอีตุ5514802 A 3(0-250) อ.วรีะยุทธ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเบญจพจน ์เทศแสวง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574251027
นายเบญจพจน์ เทศแสวง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574251029

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพงษด์นยั จอืเหลยีง
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5742-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยอีตุ5514802 A 3(0-250) อ.วรีะยุทธ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพงษด์นยั จอืเหลยีง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574251029
นายพงษด์นยั จอืเหลยีง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574251030

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพลวตั คงศกัดิV
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5742-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยอีตุ5514802 A 3(0-250) อ.วรีะยุทธ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพลวตั คงศกัดิv )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574251030
นายพลวตั คงศกัดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574251033

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายมงคล ม่วงรอด
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5742-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยอีตุ5514802 A 3(0-250) อ.วรีะยุทธ
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5514804 A 5(0-600) อ.วรีะยุทธ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายมงคล มว่งรอด )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574251033
นายมงคล ม่วงรอด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574251035

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายมณฑล คาํบดุดา
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5742-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยอีตุ5514802 A 3(0-250) อ.วรีะยุทธ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายมณฑล คาํบดุดา )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574251035
นายมณฑล คาํบดุดา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574251036

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเมธ ียะรงัสี
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5742-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยอีตุ5514802 A 3(0-250) อ.วรีะยุทธ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเมธี ยะรงัส ี)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574251036
นายเมธี ยะรงัสี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574251037

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายยศกร นิลดํา
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5742-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5514804 A 5(0-600) อ.วรีะยุทธ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายยศกร นิลดาํ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574251037
นายยศกร นิลดาํ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574251038

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายยทุธนา สุขวงค์
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5742-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยอีตุ5514802 A 3(0-250) อ.วรีะยุทธ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายยุทธนา สุขวงค ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574251038
นายยทุธนา สขุวงค์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574251039

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวสนัต ์สุขหอม
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5742-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยอีตุ5514802 A 3(0-250) อ.วรีะยุทธ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวสนัต ์สุขหอม )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574251039
นายวสนัต ์สขุหอม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574251041

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวเิชียร ฉววีนั
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5742-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยอีตุ5514802 A 3(0-250) อ.วรีะยุทธ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวเิชยีร ฉววีนั )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574251041
นายวเิชียร ฉววีนั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574251042

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรีภทัร เอี ยมสาํอางค์
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5742-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยอีตุ5514802 A 3(0-250) อ.วรีะยุทธ
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5514804 A 5(0-600) อ.วรีะยุทธ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวรีภทัร เอีJยมสาํอางค ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574251042
นายวรีภทัร เอี ยมสาํอางค์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574251043

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวฒุชิยั จนัทรน์าม
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5742-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยอีตุ5514802 A 3(0-250) อ.วรีะยุทธ
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5514804 A 5(0-600) อ.วรีะยุทธ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวุฒชิยั จนัทรน์าม )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574251043
นายวฒุิชยั จนัทรน์าม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574251044

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศรณัยู สดีเดช
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5742-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยอีตุ5514802 A 3(0-250) อ.วรีะยุทธ
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5514804 A 5(0-600) อ.วรีะยุทธ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศรณัยู สดเีดช )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574251044
นายศรณัยู สดีเดช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574251045

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศราวธุ แควเวยีง
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5742-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยอีตุ5514802 A 3(0-250) อ.วรีะยุทธ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศราวุธ แควเวยีง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574251045
นายศราวธุ แควเวยีง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574251046

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศิรทชั มณีโชคชยั
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5742-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยอีตุ5514802 A 3(0-250) อ.วรีะยุทธ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศิรทชั มณีโชคชยั )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574251046
นายศิรทชั มณีโชคชยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574251048

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสายชล สุวรรณศิริ
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5742-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยอีตุ5514802 A 3(0-250) อ.วรีะยุทธ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสายชล สุวรรณศิริ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574251048
นายสายชล สวุรรณศิริ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574251049

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุวฒัน์ ไกรจติต์
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5742-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยอีตุ5514802 A 3(0-250) อ.วรีะยุทธ
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5514804 A 5(0-600) อ.วรีะยุทธ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุวฒัน ์ไกรจติต ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574251049
นายสวุฒัน์ ไกรจติต ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574251051

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอดิศกัดิV กจิสมทุร
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5742-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยอีตุ5514802 A 3(0-250) อ.วรีะยุทธ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอดศิกัดิv กจิสมทุร )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574251051
นายอดิศกัดิV กจิสมทุร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574251052

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอนุวตั ยิ9มใย
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5742-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยอีตุ5514802 A 3(0-250) อ.วรีะยุทธ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอนุวตั ยิ@มใย )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574251052
นายอนุวตั ยิ9มใย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574251053

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอภนิทัธ ์บญุมาก
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5742-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5514804 A 5(0-600) อ.วรีะยุทธ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอภนิทัธ ์บญุมาก )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574251053
นายอภนิทัธ ์บญุมาก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574251055

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอกุฤษฎ ์ปานยิ9ม
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5742-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยอีตุ5514802 A 3(0-250) อ.วรีะยุทธ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอกุฤษฎ ์ปานยิ@ม )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574251055
นายอกุฤษฎ ์ปานยิ9ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574251056

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอเุทน แสงทอง
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5742-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยอีตุ5514802 A 3(0-250) อ.วรีะยุทธ
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5514804 A 5(0-600) อ.วรีะยุทธ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอเุทน แสงทอง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574251056
นายอเุทน แสงทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574251058

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจตพุร สดีอกบวบ
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5742-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยอีตุ5514802 A 3(0-250) อ.วรีะยุทธ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจตพุร สดีอกบวบ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574251058
นายจตพุร สดีอกบวบ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574251059

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชชัวนิท ์อนิงาม
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5742-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยอีตุ5514802 A 3(0-250) อ.วรีะยุทธ
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5514804 A 5(0-600) อ.วรีะยุทธ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชชัวนิท ์อนิงาม )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574251059
นายชชัวนิท ์อนิงาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574251060

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุชาต ิศรนีาค
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5742-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยอีตุ5514802 A 3(0-250) อ.วรีะยุทธ
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5514804 A 5(0-600) อ.วรีะยุทธ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุชาต ิศรีนาค )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574251060
นายสชุาต ิศรีนาค

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574252001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสริพิชัร ช่างไม ้
โปรแกรมวชิา สถาปตัยกรรมภายในปรญิญาตร ี� ปี

5742-52/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0A>0การสืJอสารภาษาองักฤษเพืJอการนาํเสนอผ5662006 A 3(3-0-6) อ.ธญัสร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) 0A>0ระเบยีบวธิีวจิยั5663005 A 2(2-0-4) อ.ศาสตรา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 0A>0, พ. (0�.6�-0).6�) 0A>0ปฏบิตัโิรงงาน5663507 A 3(2-2-5) อ.จติรา, อ.ธญัสร 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) สถาปตัยกรรมภายใน 0, อ.สถาปตัยกรรมภายใน C5664109 A 4(1-6-5) อ.เฉลมิศกัดิv E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) สถาปตัยกรรมภายใน 0จรรยาบรรณวชิาชพีสถาปตัยกรรม5664510 A 3(3-0-6) ผศ.วเิชยีร G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0�.6�) 0A>0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพี5664801 A 1(0-60) อ.ศาสตรา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0�.6�) 0A>0การวเิคราะหร์ายละเอยีดวทิยานิพนธ์5665901 A 2(2-0-4) อ.ธญัสร > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสริิพชัร ช่างไม ้)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เฉลมิศกัดิv แกว้เกาะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
10

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574252001
นางสาวสริิพชัร ช่างไม้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574252003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุวนนัท ์จนัทรส์ุก
โปรแกรมวชิา สถาปตัยกรรมภายในปรญิญาตร ี� ปี

5742-52/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0A>0การสืJอสารภาษาองักฤษเพืJอการนาํเสนอผ5662006 A 3(3-0-6) อ.ธญัสร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) 0A>0ระเบยีบวธิีวจิยั5663005 A 2(2-0-4) อ.ศาสตรา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 0A>0, พ. (0�.6�-0).6�) 0A>0ปฏบิตัโิรงงาน5663507 A 3(2-2-5) อ.จติรา, อ.ธญัสร 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) สถาปตัยกรรมภายใน 0, อ.สถาปตัยกรรมภายใน C5664109 A 4(1-6-5) อ.เฉลมิศกัดิv E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) สถาปตัยกรรมภายใน 0จรรยาบรรณวชิาชพีสถาปตัยกรรม5664510 A 3(3-0-6) ผศ.วเิชยีร G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0�.6�) 0A>0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพี5664801 A 1(0-60) อ.ศาสตรา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0�.6�) 0A>0การวเิคราะหร์ายละเอยีดวทิยานิพนธ์5665901 A 2(2-0-4) อ.ธญัสร > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุวนนัท ์จนัทรสุ์ก )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เฉลมิศกัดิv แกว้เกาะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
10

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574252003
นางสาวสวุนนัท ์จนัทรส์กุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574253104

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกฤษณพล เครอืวณิชธรรม
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5742-53/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยไีฟฟ้า5574802 A 3(0-250) อ.อนุรกัษ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกฤษณพล เครือวณิชธรรม )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วชิติา ตงุคษัฐาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574253104
นายกฤษณพล เครือวณิชธรรม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574253110

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชโลทร หลเีหลม็
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5742-53/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยไีฟฟ้า5574802 A 3(0-250) อ.อนุรกัษ์
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5574803 A 5(0-600) อ. ดร.ราเชณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชโลทร หลเีหลม็ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วชิติา ตงุคษัฐาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574253110
นายชโลทร หลเีหลม็

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574253113

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายถริวฒัน์ นิลกลดั
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5742-53/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยไีฟฟ้า5574802 A 3(0-250) อ.อนุรกัษ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายถริวฒัน ์นิลกลดั )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วชิติา ตงุคษัฐาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574253113
นายถริวฒัน์ นิลกลดั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574253115

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนพล กมลคร
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5742-53/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยไีฟฟ้า5574802 A 3(0-250) อ.อนุรกัษ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนพล กมลคร )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วชิติา ตงุคษัฐาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574253115
นายธนพล กมลคร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574253116

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนภทัร พูลผล
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5742-53/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยไีฟฟ้า5574802 A 3(0-250) อ.อนุรกัษ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนภทัร พูลผล )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วชิติา ตงุคษัฐาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574253116
นายธนภทัร พูลผล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574253117

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนวฒัน์ นาคนอ้ย
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5742-53/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยไีฟฟ้า5574802 A 3(0-250) อ.อนุรกัษ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนวฒัน ์นาคนอ้ย )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วชิติา ตงุคษัฐาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574253117
นายธนวฒัน์ นาคนอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574253121

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนพสทิธิV สนิธุรกัษ์
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5742-53/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยไีฟฟ้า5574802 A 3(0-250) อ.อนุรกัษ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนพสทิธิv สนิธุรกัษ ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วชิติา ตงุคษัฐาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574253121
นายนพสทิธิV สนิธุรกัษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574253123

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายปรเมศ วเิชียรราชยั
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5742-53/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยไีฟฟ้า5574802 A 3(0-250) อ.อนุรกัษ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายปรเมศ วเิชยีรราชยั )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วชิติา ตงุคษัฐาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574253123
นายปรเมศ วเิชียรราชยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574253125

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพรพศิณุ ศรมีาลา
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5742-53/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยไีฟฟ้า5574802 A 3(0-250) อ.อนุรกัษ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพรพศิณุ ศรีมาลา )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วชิติา ตงุคษัฐาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574253125
นายพรพศิณุ ศรีมาลา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574253203

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกติติVวนนัต ์สมสุวรรณ์
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5742-53/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยไีฟฟ้า5574802 B 3(0-250) อ.อนุรกัษ์
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5574803 B 5(0-600) อ. ดร.ราเชณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกติติvวนนัต ์สมสุวรรณ์ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อนุรกัษ ์เกษวฒันากลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574253203
นายกติติVวนนัต ์สมสวุรรณ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574253205

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจริวฒัน์ จนัทรล์าด
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5742-53/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยไีฟฟ้า5574802 B 3(0-250) อ.อนุรกัษ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจริวฒัน ์จนัทรล์าด )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อนุรกัษ ์เกษวฒันากลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574253205
นายจริวฒัน์ จนัทรล์าด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574253210

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐพล สุดสอาด
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5742-53/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยไีฟฟ้า5574802 B 3(0-250) อ.อนุรกัษ์
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5574803 B 5(0-600) อ. ดร.ราเชณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัพล สุดสอาด )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อนุรกัษ ์เกษวฒันากลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574253210
นายณัฐพล สดุสอาด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574253218

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธวชัชยั ลอ้แกว้มณี
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5742-53/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5574803 B 5(0-600) อ. ดร.ราเชณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธวชัชยั ลอ้แกว้มณี )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อนุรกัษ ์เกษวฒันากลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574253218
นายธวชัชยั ลอ้แกว้มณี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574253221

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนฐัพล จนัทรต์าด
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5742-53/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5574803 B 5(0-600) อ. ดร.ราเชณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนฐัพล จนัทรต์าด )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อนุรกัษ ์เกษวฒันากลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574253221
นายนฐัพล จนัทรต์าด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574253223

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายปิยวฒัน์ อยู่สุข
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5742-53/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5574803 B 5(0-600) อ. ดร.ราเชณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายปิยวฒัน ์อยู่สุข )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อนุรกัษ ์เกษวฒันากลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574253223
นายปิยวฒัน์ อยูส่ขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574253224

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพงษธ์ร ลาภพูนนิวฒัน์
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5742-53/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>6�ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 C 3(3-0-6) อ.สญัญา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพงษธ์ร ลาภพูนนิวฒัน ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อนุรกัษ ์เกษวฒันากลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574253224
นายพงษธ์ร ลาภพูนนิวฒัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574253225

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพากร เตม็คอน
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5742-53/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5574803 B 5(0-600) อ. ดร.ราเชณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพากร เต็มคอน )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อนุรกัษ ์เกษวฒันากลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574253225
นายพากร เตม็คอน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574253228

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายรฐัภมิู สวนนา
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5742-53/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5574803 B 5(0-600) อ. ดร.ราเชณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายรฐัภูม ิสวนนา )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อนุรกัษ ์เกษวฒันากลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574253228
นายรฐัภมิู สวนนา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574253229

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรเมธ เจรญิภกัดี
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5742-53/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>6�ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 C 3(3-0-6) อ.สญัญา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวรเมธ เจริญภกัด ี)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อนุรกัษ ์เกษวฒันากลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574253229
นายวรเมธ เจริญภกัดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574253231

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรีะศกัดิV นกงาม
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5742-53/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5574803 B 5(0-600) อ. ดร.ราเชณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวรีะศกัดิv นกงาม )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อนุรกัษ ์เกษวฒันากลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574253231
นายวรีะศกัดิV นกงาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574253238

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอนุวฒัน์ โคแล   (ทนุ)
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5742-53/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยไีฟฟ้า5574802 B 3(0-250) อ.อนุรกัษ์
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5574803 B 5(0-600) อ. ดร.ราเชณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอนุวฒัน ์โคแล   (ทนุ) )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อนุรกัษ ์เกษวฒันากลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574253238
นายอนุวฒัน์ โคแล   (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574253239

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอภสิทิธิV สาสอน
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5742-53/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยไีฟฟ้า5574802 B 3(0-250) อ.อนุรกัษ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอภสิทิธิv สาสอน )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อนุรกัษ ์เกษวฒันากลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574253239
นายอภสิทิธิV สาสอน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574253242

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายโอภาส พูลสวสัดิV
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5742-53/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยไีฟฟ้า5574802 B 3(0-250) อ.อนุรกัษ์
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5574803 B 5(0-600) อ. ดร.ราเชณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายโอภาส พูลสวสัดิv )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อนุรกัษ ์เกษวฒันากลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574253242
นายโอภาส พูลสวสัดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574253244

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวชิชุรงค ์ชมชื น
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5742-53/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยไีฟฟ้า5574802 B 3(0-250) อ.อนุรกัษ์
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5574803 B 5(0-600) อ. ดร.ราเชณ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวชิชรุงค ์ชมชืJน )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อนุรกัษ ์เกษวฒันากลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574253244
นายวชิชรุงค ์ชมชื น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574256001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐสุดา หวงัคลี 
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรอ์เิลก็ทรอนิกส ์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-56/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี5584802 A 3(0-250) ผศ. ดร.เทีJยง

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัสุดา หวงัคลีJ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.เทีJยง เหมยีดไธสง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574256001
นางสาวณัฐสดุา หวงัคลี 

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574256002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธญัชนก เปียรกัใคร่
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรอ์เิลก็ทรอนิกส ์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-56/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี5584802 A 3(0-250) ผศ. ดร.เทีJยง

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธญัชนก เปียรกัใคร่ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.เทีJยง เหมยีดไธสง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574256002
นางสาวธญัชนก เปียรกัใคร่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574256003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิตา ยอดแกว้
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรอ์เิลก็ทรอนิกส ์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-56/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี5584802 A 3(0-250) ผศ. ดร.เทีJยง

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนิตา ยอดแกว้ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.เทีJยง เหมยีดไธสง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574256003
นางสาวนิตา ยอดแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574256004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรพมิล สนสาขา
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรอ์เิลก็ทรอนิกส ์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-56/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี5584802 A 3(0-250) ผศ. ดร.เทีJยง

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพรพมิล สนสาขา )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.เทีJยง เหมยีดไธสง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574256004
นางสาวพรพมิล สนสาขา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574256005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรปรยีา สุขนุ่ม
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรอ์เิลก็ทรอนิกส ์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-56/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี5584802 A 3(0-250) ผศ. ดร.เทีJยง

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรปรียา สุขนุ่ม )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.เทีJยง เหมยีดไธสง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574256005
นางสาวอรปรียา สขุนุ่ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574256006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจริะพงษ ์วรรณกจิ
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรอ์เิลก็ทรอนิกส ์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-56/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี5584802 A 3(0-250) ผศ. ดร.เทีJยง

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจริะพงษ ์วรรณกจิ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.เทีJยง เหมยีดไธสง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574256006
นายจริะพงษ ์วรรณกจิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574256010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธชัชยั สมสุกล
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรอ์เิลก็ทรอนิกส ์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-56/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี5584802 A 3(0-250) ผศ. ดร.เทีJยง

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธชัชยั สมสุกล )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.เทีJยง เหมยีดไธสง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574256010
นายธชัชยั สมสกุล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574256011

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธรีะศกัดิV สงิหเ์ลก็
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรอ์เิลก็ทรอนิกส ์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-56/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี5584802 A 3(0-250) ผศ. ดร.เทีJยง

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธีระศกัดิv สงิหเ์ลก็ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.เทีJยง เหมยีดไธสง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574256011
นายธีระศกัดิV สงิหเ์ลก็

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574256019

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุวสนัต ์อนิทรส์วสัดิV
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรอ์เิลก็ทรอนิกส ์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-56/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี5584802 A 3(0-250) ผศ. ดร.เทีJยง

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุวสนัต ์อนิทรส์วสัดิv )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.เทีJยง เหมยีดไธสง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574256019
นายสวุสนัต ์อนิทรส์วสัดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574256020

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอศัวนิ ทองแดง
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรอ์เิลก็ทรอนิกส ์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-56/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี5584802 A 3(0-250) ผศ. ดร.เทีJยง

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอศัวนิ ทองแดง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.เทีJยง เหมยีดไธสง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574256020
นายอศัวนิ ทองแดง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574256021

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอดุม รอดขนัเมือง
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรอ์เิลก็ทรอนิกส ์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-56/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี5584802 A 3(0-250) ผศ. ดร.เทีJยง

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอดุม รอดขนัเมอืง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.เทีJยง เหมยีดไธสง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574256021
นายอดุม รอดขนัเมือง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574257001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกกร เรยีบรอ้ย
โปรแกรมวชิา การเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @าปรญิญาตร ี> ปี

5742-57/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0>)0ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 r 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G>�Aการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลี@ยง5064803 A 3(0-350) ผศ. ดร.รุ่งกานต์
พ. (�E.6�-00.6�) 0G��Aปญัหาพเิศษการเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @า5064903 A 3(3-0-6) อ.ทพิยสุ์ดา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกนกกร เรียบรอ้ย )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทพิยสุ์ดา ชงดัเวช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 6

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574257001
นางสาวกนกกร เรียบรอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574257002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฐานิต ตน้สาลี
โปรแกรมวชิา การเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @าปรญิญาตร ี> ปี

5742-57/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0>6�ภาษาจนีเบื@องตน้1570101 B 3(3-0-6) อ.ปภสัสร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-405วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 G 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G>�Aการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลี@ยง5064803 A 3(0-350) ผศ. ดร.รุ่งกานต์
พ. (�E.6�-00.6�) 0G��Aปญัหาพเิศษการเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @า5064903 A 3(3-0-6) อ.ทพิยสุ์ดา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวฐานิต ตน้สาล ี)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทพิยสุ์ดา ชงดัเวช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 9

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574257002
นางสาวฐานิต ตน้สาลี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574257003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฐติมิา พน้ภยั     (ทนุ)
โปรแกรมวชิา การเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @าปรญิญาตร ี> ปี

5742-57/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G>�Aการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลี@ยง5064803 A 3(0-350) ผศ. ดร.รุ่งกานต์
พ. (�E.6�-00.6�) 0G��Aปญัหาพเิศษการเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @า5064903 A 3(3-0-6) อ.ทพิยสุ์ดา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวฐติมิา พน้ภยั     (ทนุ) )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทพิยสุ์ดา ชงดัเวช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 3

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574257003
นางสาวฐติมิา พน้ภยั     (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574257009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปทัมาพร เพง็สวา่ง
โปรแกรมวชิา การเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @าปรญิญาตร ี> ปี

5742-57/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0>)0ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 r 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G>�Aการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลี@ยง5064803 A 3(0-350) ผศ. ดร.รุ่งกานต์
พ. (�E.6�-00.6�) 0G��Aปญัหาพเิศษการเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @า5064903 A 3(3-0-6) อ.ทพิยสุ์ดา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปทัมาพร เพง็สวา่ง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทพิยสุ์ดา ชงดัเวช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 6

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574257009
นางสาวปทัมาพร เพง็สวา่ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574257010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปารฉิตัร คชพนัธ์
โปรแกรมวชิา การเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @าปรญิญาตร ี> ปี

5742-57/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0>6�ภาษาจนีเบื@องตน้1570101 B 3(3-0-6) อ.ปภสัสร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-407การสรา้งเสริมสุขภาวะ4070301 B 3(3-0-6) อ.บวรจติ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0G��Aมนีวทิยา5062201 A 3(2-2-5) อ.ทพิยสุ์ดา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aโภชนศาสตรแ์ละการใหอ้าหารสตัวน์ํ @า5063104 A 3(2-2-5) อ. ดร.จฑุามาศ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G>�Aการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลี@ยง5064803 A 3(0-350) ผศ. ดร.รุ่งกานต์
พ. (�E.6�-00.6�) 0G��Aปญัหาพเิศษการเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @า5064903 A 3(3-0-6) อ.ทพิยสุ์ดา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปาริฉตัร คชพนัธ ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทพิยสุ์ดา ชงดัเวช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 9

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574257010
นางสาวปาริฉตัร คชพนัธ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574257012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวผการตัน์ ปานช่วย
โปรแกรมวชิา การเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @าปรญิญาตร ี> ปี

5742-57/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-405วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 G 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-407การสรา้งเสริมสุขภาวะ4070301 B 3(3-0-6) อ.บวรจติ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G>�Aการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลี@ยง5064803 A 3(0-350) ผศ. ดร.รุ่งกานต์
พ. (�E.6�-00.6�) 0G��Aปญัหาพเิศษการเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @า5064903 A 3(3-0-6) อ.ทพิยสุ์ดา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวผการตัน ์ปานช่วย )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทพิยสุ์ดา ชงดัเวช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 9

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574257012
นางสาวผการตัน์ ปานช่วย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574257013

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรนิภา ลอ้มนอ้ย
โปรแกรมวชิา การเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @าปรญิญาตร ี> ปี

5742-57/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0)�จริยธรรมและทกัษะชวีติ1510101 G 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 06�การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 C 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0>6�ภาษาจนีเบื@องตน้1570101 B 3(3-0-6) อ.ปภสัสร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-405วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 G 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0)�ความเป็นพลเมอืง2500103 B 3(3-0-6) อ.ประสทิธิv 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) C00)ชวีเคมพีื@นฐาน4022501 A 3(2-3-4) จ่าเอกกฤษณะ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพรนิภา ลอ้มนอ้ย )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทพิยสุ์ดา ชงดัเวช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574257013
นางสาวพรนิภา ลอ้มนอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574257014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวแพรววรรณ สวา่งพภิพ
โปรแกรมวชิา การเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @าปรญิญาตร ี> ปี

5742-57/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G>�Aการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลี@ยง5064803 A 3(0-350) ผศ. ดร.รุ่งกานต์
พ. (�E.6�-00.6�) 0G��Aปญัหาพเิศษการเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @า5064903 A 3(3-0-6) อ.ทพิยสุ์ดา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวแพรววรรณ สวา่งพภิพ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทพิยสุ์ดา ชงดัเวช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 3

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574257014
นางสาวแพรววรรณ สวา่งพภิพ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574257020

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสริพิรรณ ปรงีาม
โปรแกรมวชิา การเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @าปรญิญาตร ี> ปี

5742-57/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0>)0ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 r 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 60��เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืJอสาร4120101 B 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aโภชนศาสตรแ์ละการใหอ้าหารสตัวน์ํ @า5063104 A 3(2-2-5) อ. ดร.จฑุามาศ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G>�Aการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลี@ยง5064803 A 3(0-350) ผศ. ดร.รุ่งกานต์
พ. (�E.6�-00.6�) 0G��Aปญัหาพเิศษการเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @า5064903 A 3(3-0-6) อ.ทพิยสุ์ดา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสริิพรรณ ปรีงาม )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทพิยสุ์ดา ชงดัเวช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 6

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574257020
นางสาวสริิพรรณ ปรีงาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574257026

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอจัฉรา อยุยาหาญ
โปรแกรมวชิา การเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @าปรญิญาตร ี> ปี

5742-57/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-405วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 G 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-407การสรา้งเสริมสุขภาวะ4070301 B 3(3-0-6) อ.บวรจติ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G>�Aการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลี@ยง5064803 A 3(0-350) ผศ. ดร.รุ่งกานต์
พ. (�E.6�-00.6�) 0G��Aปญัหาพเิศษการเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @า5064903 A 3(3-0-6) อ.ทพิยสุ์ดา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอจัฉรา อยุยาหาญ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทพิยสุ์ดา ชงดัเวช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 9

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574257026
นางสาวอจัฉรา อยุยาหาญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574257027

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอสิรญิา แตงโช
โปรแกรมวชิา การเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @าปรญิญาตร ี> ปี

5742-57/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0)�จริยธรรมและทกัษะชวีติ1510101 G 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 06�การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 C 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0>6�ภาษาจนีเบื@องตน้1570101 B 3(3-0-6) อ.ปภสัสร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-405วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 G 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0)�ความเป็นพลเมอืง2500103 B 3(3-0-6) อ.ประสทิธิv 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) C00)ชวีเคมพีื@นฐาน4022501 A 3(2-3-4) จ่าเอกกฤษณะ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอสิริญา แตงโช )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทพิยสุ์ดา ชงดัเวช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574257027
นางสาวอสิริญา แตงโช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574257028

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกฤตนยั กลิ นมาลยั
โปรแกรมวชิา การเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @าปรญิญาตร ี> ปี

5742-57/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G>�Aการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลี@ยง5064803 A 3(0-350) ผศ. ดร.รุ่งกานต์
พ. (�E.6�-00.6�) 0G��Aปญัหาพเิศษการเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @า5064903 A 3(3-0-6) อ.ทพิยสุ์ดา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกฤตนยั กลิJนมาลยั )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทพิยสุ์ดา ชงดัเวช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 3

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574257028
นายกฤตนยั กลิ นมาลยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574257033

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจริศกัดิVชยั อทุยัทอง
โปรแกรมวชิา การเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @าปรญิญาตร ี> ปี

5742-57/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0>)0ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 r 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G>�Aการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลี@ยง5064803 A 3(0-350) ผศ. ดร.รุ่งกานต์
พ. (�E.6�-00.6�) 0G��Aปญัหาพเิศษการเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @า5064903 A 3(3-0-6) อ.ทพิยสุ์ดา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจริศกัดิvชยั อทุยัทอง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทพิยสุ์ดา ชงดัเวช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 6

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574257033
นายจริศกัดิVชยั อทุยัทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574257034

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจริาย ุแสนสุข
โปรแกรมวชิา การเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @าปรญิญาตร ี> ปี

5742-57/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G>�Aการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลี@ยง5064803 A 3(0-350) ผศ. ดร.รุ่งกานต์
พ. (�E.6�-00.6�) 0G��Aปญัหาพเิศษการเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @า5064903 A 3(3-0-6) อ.ทพิยสุ์ดา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจริายุ แสนสุข )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทพิยสุ์ดา ชงดัเวช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 3

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574257034
นายจริาย ุแสนสขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574257036

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเจษฎา ม่วงทอง
โปรแกรมวชิา การเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @าปรญิญาตร ี> ปี

5742-57/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0>)0ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 r 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 B 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>66สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์2050101 B 3(3-0-6) อ.ศิริวฒัน์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) SU-503เพชรบรุีศึกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G>�Aการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลี@ยง5064803 A 3(0-350) ผศ. ดร.รุ่งกานต์
พ. (�E.6�-00.6�) 0G��Aปญัหาพเิศษการเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @า5064903 A 3(3-0-6) อ.ทพิยสุ์ดา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเจษฎา มว่งทอง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทพิยสุ์ดา ชงดัเวช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574257036
นายเจษฎา ม่วงทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574257044

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐภทัร โหงวเกดิ  (ทนุ)
โปรแกรมวชิา การเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @าปรญิญาตร ี> ปี

5742-57/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G>�Aการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลี@ยง5064803 A 3(0-350) ผศ. ดร.รุ่งกานต์
พ. (�E.6�-00.6�) 0G��Aปญัหาพเิศษการเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @า5064903 A 3(3-0-6) อ.ทพิยสุ์ดา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัภทัร โหงวเกดิ  (ทนุ) )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทพิยสุ์ดา ชงดัเวช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 3

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574257044
นายณัฐภทัร โหงวเกดิ  (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574257047

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายทศพล วงษาลาภ
โปรแกรมวชิา การเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @าปรญิญาตร ี> ปี

5742-57/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G>�Aการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลี@ยง5064803 A 3(0-350) ผศ. ดร.รุ่งกานต์
พ. (�E.6�-00.6�) 0G��Aปญัหาพเิศษการเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @า5064903 A 3(3-0-6) อ.ทพิยสุ์ดา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายทศพล วงษาลาภ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทพิยสุ์ดา ชงดัเวช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 3

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574257047
นายทศพล วงษาลาภ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574257052

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนิวตัน์ จรีะภา
โปรแกรมวชิา การเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @าปรญิญาตร ี> ปี

5742-57/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aโภชนศาสตรแ์ละการใหอ้าหารสตัวน์ํ @า5063104 A 3(2-2-5) อ. ดร.จฑุามาศ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G>�Aการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลี@ยง5064803 A 3(0-350) ผศ. ดร.รุ่งกานต์
พ. (�E.6�-00.6�) 0G��Aปญัหาพเิศษการเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @า5064903 A 3(3-0-6) อ.ทพิยสุ์ดา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนิวตัน ์จรีะภา )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทพิยสุ์ดา ชงดัเวช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 3

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574257052
นายนิวตัน์ จรีะภา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574257059

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายภาณุวฒัน์ โตต้อบ
โปรแกรมวชิา การเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @าปรญิญาตร ี> ปี

5742-57/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G>�Aการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลี@ยง5064803 A 3(0-350) ผศ. ดร.รุ่งกานต์
พ. (�E.6�-00.6�) 0G��Aปญัหาพเิศษการเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @า5064903 A 3(3-0-6) อ.ทพิยสุ์ดา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายภาณุวฒัน ์โตต้อบ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทพิยสุ์ดา ชงดัเวช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 3

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574257059
นายภาณุวฒัน์ โตต้อบ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574257066

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสมภพ ทองเยน็
โปรแกรมวชิา การเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @าปรญิญาตร ี> ปี

5742-57/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0>66สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์2050101 B 3(3-0-6) อ.ศิริวฒัน์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) SU-503เพชรบรุีศึกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G>�Aการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลี@ยง5064803 A 3(0-350) ผศ. ดร.รุ่งกานต์
พ. (�E.6�-00.6�) 0G��Aปญัหาพเิศษการเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @า5064903 A 3(3-0-6) อ.ทพิยสุ์ดา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสมภพ ทองเยน็ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทพิยสุ์ดา ชงดัเวช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 9

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574257066
นายสมภพ ทองเยน็

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574257071

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอรรถพร เพช็รรตัน์
โปรแกรมวชิา การเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @าปรญิญาตร ี> ปี

5742-57/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0>)0ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 r 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 B 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>66สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์2050101 B 3(3-0-6) อ.ศิริวฒัน์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) SU-503เพชรบรุีศึกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G>�Aการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลี@ยง5064803 A 3(0-350) ผศ. ดร.รุ่งกานต์
พ. (�E.6�-00.6�) 0G��Aปญัหาพเิศษการเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @า5064903 A 3(3-0-6) อ.ทพิยสุ์ดา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอรรถพร เพช็รรตัน ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทพิยสุ์ดา ชงดัเวช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574257071
นายอรรถพร เพช็รรตัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574257075

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชินวฒัน์ บาํรุงศรี
โปรแกรมวชิา การเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @าปรญิญาตร ี> ปี

5742-57/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G>�Aการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลี@ยง5064803 A 3(0-350) ผศ. ดร.รุ่งกานต์
พ. (�E.6�-00.6�) 0G��Aปญัหาพเิศษการเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @า5064903 A 3(3-0-6) อ.ทพิยสุ์ดา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชนิวฒัน ์บาํรุงศรี )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทพิยสุ์ดา ชงดัเวช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 3

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574257075
นายชินวฒัน์ บาํรุงศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574261001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกญัญณัช มิ งเจรญิ
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>��สหกจิศึกษา5044805 A 5(0-620) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>��ปญัหาพเิศษทางสตัวศาสตร์5044902 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกญัญณชั มิJงเจริญ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดาํรงศกัดิv อาลยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574261001
นางสาวกญัญณัช มิ งเจริญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574261004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชุตมิา เหงี ยมแจม่
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>��สหกจิศึกษา5044805 A 5(0-620) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>��ปญัหาพเิศษทางสตัวศาสตร์5044902 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชตุมิา เหงีJยมแจ่ม )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดาํรงศกัดิv อาลยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574261004
นางสาวชตุมิา เหงี ยมแจม่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574261005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐณิชา เลาหป์ระเสรฐิ
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0C.6�) 0G>��การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสตัวศาสตร ์65044803 A 3(0-350) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>��สหกจิศึกษา5044805 A 5(0-620) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>��ปญัหาพเิศษทางสตัวศาสตร์5044902 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัณิชา เลาหป์ระเสริฐ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดาํรงศกัดิv อาลยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 0

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574261005
นางสาวณัฐณิชา เลาหป์ระเสริฐ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574261008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนาถธยีา บญุมี
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>��ปญัหาพเิศษทางสตัวศาสตร์5044902 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนาถธียา บญุม ี)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดาํรงศกัดิv อาลยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574261008
นางสาวนาถธียา บญุมี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574261009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวผกามาศ ยิ งยนต์
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>��สหกจิศึกษา5044805 A 5(0-620) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวผกามาศ ยิJงยนต ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดาํรงศกัดิv อาลยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574261009
นางสาวผกามาศ ยิ งยนต์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574261013

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวยิ งลกัษณ์ ศรจีนัทร ์
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0)�จริยธรรมและทกัษะชวีติ1510101 H 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0G>��การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสตัวศาสตร ์65044803 A 3(0-350) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>��สหกจิศึกษา5044805 A 5(0-620) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>��ปญัหาพเิศษทางสตัวศาสตร์5044902 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวยิJงลกัษณ์ ศรีจนัทร ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดาํรงศกัดิv อาลยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 3

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574261013
นางสาวยิ งลกัษณ์ ศรีจนัทร ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574261018

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเสาวลกัษณ์ เอกวรรณัง
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0C.6�) 0G>��การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสตัวศาสตร ์65044803 A 3(0-350) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>��สหกจิศึกษา5044805 A 5(0-620) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>��ปญัหาพเิศษทางสตัวศาสตร์5044902 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเสาวลกัษณ์ เอกวรรณงั )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดาํรงศกัดิv อาลยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 0

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574261018
นางสาวเสาวลกัษณ์ เอกวรรณัง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574261020

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอญัชล ีคาํวนั
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0C.6�) 0G>��การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสตัวศาสตร ์65044803 A 3(0-350) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>��สหกจิศึกษา5044805 A 5(0-620) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอญัชล ีคาํวนั )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดาํรงศกัดิv อาลยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574261020
นางสาวอญัชล ีคาํวนั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574261021

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกรวทิย ์พึ งแรง
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>��สหกจิศึกษา5044805 A 5(0-620) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกรวทิย ์พึJงแรง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดาํรงศกัดิv อาลยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574261021
นายกรวทิย ์พึ งแรง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574261023

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายขจรศกัดิV ควรยิ9ม
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการพชือาหารสตัว ์5042402 A 3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0G>��การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสตัวศาสตร ์65044803 A 3(0-350) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>��สหกจิศึกษา5044805 A 5(0-620) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>��ปญัหาพเิศษทางสตัวศาสตร์5044902 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายขจรศกัดิv ควรยิ@ม )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดาํรงศกัดิv อาลยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 0

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574261023
นายขจรศกัดิV ควรยิ9ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574261026

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเฉลมิพร นิลหอ้ย
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0C.6�) 0G>��การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสตัวศาสตร ์65044803 A 3(0-350) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>��สหกจิศึกษา5044805 A 5(0-620) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>��ปญัหาพเิศษทางสตัวศาสตร์5044902 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเฉลมิพร นิลหอ้ย )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดาํรงศกัดิv อาลยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 0

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574261026
นายเฉลมิพร นิลหอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574261028

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชูศกัดิV ชุ่มจติต์
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0C.6�) 0G>��การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสตัวศาสตร ์65044803 A 3(0-350) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>��สหกจิศึกษา5044805 A 5(0-620) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>��ปญัหาพเิศษทางสตัวศาสตร์5044902 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชูศกัดิv ชุ่มจติต ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดาํรงศกัดิv อาลยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 0

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574261028
นายชูศกัดิV ชุ่มจติต ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574261029

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายโชคมณี วงคค์าํ
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0C.6�) 0G>��การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสตัวศาสตร ์65044803 A 3(0-350) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>��สหกจิศึกษา5044805 A 5(0-620) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>��ปญัหาพเิศษทางสตัวศาสตร์5044902 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายโชคมณี วงคค์าํ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดาํรงศกัดิv อาลยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 0

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574261029
นายโชคมณี วงคค์าํ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574261030

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายฐติ ิแซ่ต ั9น
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0)�จริยธรรมและทกัษะชวีติ1510101 H 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 n 3(3-0-6) อ.ตรีศิรินทร์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0G>��การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสตัวศาสตร ์65044803 A 3(0-350) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>��สหกจิศึกษา5044805 A 5(0-620) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>��ปญัหาพเิศษทางสตัวศาสตร์5044902 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายฐติ ิแซ่ต ั@น )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดาํรงศกัดิv อาลยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 6

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574261030
นายฐติ ิแซ่ต ั9น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574261031

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัชพล อยู่ทองคาํ    (ทนุ)
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>��สหกจิศึกษา5044805 A 5(0-620) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>��ปญัหาพเิศษทางสตัวศาสตร์5044902 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณชัพล อยู่ทองคาํ    (ทนุ) )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดาํรงศกัดิv อาลยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574261031
นายณัชพล อยูท่องคาํ    (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574261032

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐพร มหมิา
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0C.6�) 0G>��การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสตัวศาสตร ์65044803 A 3(0-350) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>��สหกจิศึกษา5044805 A 5(0-620) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>��ปญัหาพเิศษทางสตัวศาสตร์5044902 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัพร มหมิา )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดาํรงศกัดิv อาลยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 0

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574261032
นายณัฐพร มหมิา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574261034

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายดนยัศกัดิV พทุโธ
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0C.6�) 0G>��การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสตัวศาสตร ์65044803 A 3(0-350) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>��สหกจิศึกษา5044805 A 5(0-620) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>��ปญัหาพเิศษทางสตัวศาสตร์5044902 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายดนยัศกัดิv พทุโธ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดาํรงศกัดิv อาลยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 0

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574261034
นายดนยัศกัดิV พทุโธ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574261036

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธาดา สุขโข
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>��ปญัหาพเิศษทางสตัวศาสตร์5044902 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธาดา สุขโข )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดาํรงศกัดิv อาลยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574261036
นายธาดา สขุโข

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574261037

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนฐัพงษ ์ศรสีุข
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0C.6�) 0G>��การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสตัวศาสตร ์65044803 A 3(0-350) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>��สหกจิศึกษา5044805 A 5(0-620) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>��ปญัหาพเิศษทางสตัวศาสตร์5044902 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนฐัพงษ ์ศรีสุข )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดาํรงศกัดิv อาลยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 0

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574261037
นายนฐัพงษ ์ศรีสขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574261038

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนิตนิยั สุดยอด
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>��สหกจิศึกษา5044805 A 5(0-620) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนิตนิยั สุดยอด )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดาํรงศกัดิv อาลยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574261038
นายนิตนิยั สดุยอด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574261040

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพงศกร สงิควิบูิลย์
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0C.6�) 0G>��การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสตัวศาสตร ์65044803 A 3(0-350) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>��สหกจิศึกษา5044805 A 5(0-620) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>��ปญัหาพเิศษทางสตัวศาสตร์5044902 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพงศกร สงิควิบูิลย ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดาํรงศกัดิv อาลยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 0

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574261040
นายพงศกร สงิควิบูิลย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574261043

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายรณพรี ์ฉิมทอง
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>��สหกจิศึกษา5044805 A 5(0-620) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>��ปญัหาพเิศษทางสตัวศาสตร์5044902 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายรณพรี ์ฉิมทอง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดาํรงศกัดิv อาลยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574261043
นายรณพรี ์ฉิมทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574261044

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวานิช รกัถงึ
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>��สหกจิศึกษา5044805 A 5(0-620) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>��ปญัหาพเิศษทางสตัวศาสตร์5044902 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวานิช รกัถงึ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดาํรงศกัดิv อาลยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574261044
นายวานิช รกัถงึ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574261047

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสถาพร ตรงบรรทดั
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>��สหกจิศึกษา5044805 A 5(0-620) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>��ปญัหาพเิศษทางสตัวศาสตร์5044902 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสถาพร ตรงบรรทดั )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดาํรงศกัดิv อาลยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574261047
นายสถาพร ตรงบรรทดั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574261048

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสมเดช อยู่ทอง
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0C.6�) 0G>��การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสตัวศาสตร ์65044803 A 3(0-350) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>��สหกจิศึกษา5044805 A 5(0-620) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>��ปญัหาพเิศษทางสตัวศาสตร์5044902 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสมเดช อยู่ทอง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดาํรงศกัดิv อาลยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 0

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574261048
นายสมเดช อยูท่อง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574261049

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสนัต ิคลา้ยจนัทร ์
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0C.6�) 0G>��การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสตัวศาสตร ์65044803 A 3(0-350) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>��สหกจิศึกษา5044805 A 5(0-620) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>��ปญัหาพเิศษทางสตัวศาสตร์5044902 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสนัต ิคลา้ยจนัทร ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดาํรงศกัดิv อาลยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 0

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574261049
นายสนัต ิคลา้ยจนัทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574261052

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสทิธศิกัดิV เจรญิสุข
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>��สหกจิศึกษา5044805 A 5(0-620) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>��ปญัหาพเิศษทางสตัวศาสตร์5044902 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสทิธิศกัดิv เจริญสุข )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดาํรงศกัดิv อาลยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574261052
นายสทิธิศกัดิV เจริญสขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574261055

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสริภพ บญุญาลงกรณ์
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>��สหกจิศึกษา5044805 A 5(0-620) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสริภพ บญุญาลงกรณ์ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดาํรงศกัดิv อาลยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574261055
นายสริภพ บญุญาลงกรณ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574261056

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุชาต ิดิสวสัดิV
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการพชือาหารสตัว ์5042402 A 3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>��สหกจิศึกษา5044805 A 5(0-620) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>��ปญัหาพเิศษทางสตัวศาสตร์5044902 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุชาต ิดสิวสัดิv )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดาํรงศกัดิv อาลยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 0

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574261056
นายสชุาต ิดิสวสัดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574261057

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุวฒัน์ชยั บญุเฮง
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>��สหกจิศึกษา5044805 A 5(0-620) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุวฒันช์ยั บญุเฮง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดาํรงศกัดิv อาลยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574261057
นายสวุฒัน์ชยั บญุเฮง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574261058

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอนุชา รอดสงัข์
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0C.6�) 0G>��การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสตัวศาสตร ์65044803 A 3(0-350) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>��สหกจิศึกษา5044805 A 5(0-620) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>��ปญัหาพเิศษทางสตัวศาสตร์5044902 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอนุชา รอดสงัข ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดาํรงศกัดิv อาลยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 0

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574261058
นายอนุชา รอดสงัข์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574261060

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรญัbู ขําทอง
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0C.6�) 0G>��การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสตัวศาสตร ์65044803 A 3(0-350) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>��สหกจิศึกษา5044805 A 5(0-620) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>��ปญัหาพเิศษทางสตัวศาสตร์5044902 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวรญั�ู ขาํทอง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดาํรงศกัดิv อาลยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 0

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574261060
นายวรญัbู ขําทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574261061

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปวนัรตัน์ สุทธสิาร
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0C.6�) 0G>��การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสตัวศาสตร ์65044803 A 3(0-350) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>��สหกจิศึกษา5044805 A 5(0-620) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>��ปญัหาพเิศษทางสตัวศาสตร์5044902 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปวนัรตัน ์สุทธิสาร )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดาํรงศกัดิv อาลยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 0

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574261061
นางสาวปวนัรตัน์ สทุธิสาร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574261063

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑามาศ บญุอยู่
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>��ปญัหาพเิศษทางสตัวศาสตร์5044902 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G��Aหลกัการเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @า5061101 A 3(2-2-5) อ.ทพิยสุ์ดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุามาศ บญุอยู่ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดาํรงศกัดิv อาลยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574261063
นางสาวจุฑามาศ บญุอยู่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574261064

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสทิธกิร ณระนอง
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>��สหกจิศึกษา5044805 A 5(0-620) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสทิธิกร ณระนอง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดาํรงศกัดิv อาลยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574261064
นายสทิธิกร ณระนอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574271003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกตัตกิา สุขประเสรฐิ
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5742-71/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0G>�>การวางแผนและการจดัการโรงงานอตุสาห5073307 A 3(3-0-6) ผศ.ประกาศ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0G��>เทคโนโลยเีนื@อและผลติภณัฑ์5074605 A 3(2-3-4) ผศ.อรอนงค,์ อ. 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0G��>, อ. (0).6�-0>.6�) 0G>�>อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีดา้นอตุสาหกร5074803 A 3(0-230) ผศ.สุภทัรา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกตัตกิา สุขประเสริฐ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุภทัรา กลํ Jาสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 3

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574271003
นางสาวกตัตกิา สขุประเสริฐ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574271006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกลัสล์ภสั มิลนิทานุช
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5742-71/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0G>�>การวางแผนและการจดัการโรงงานอตุสาห5073307 A 3(3-0-6) ผศ.ประกาศ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0G��>เทคโนโลยเีนื@อและผลติภณัฑ์5074605 A 3(2-3-4) ผศ.อรอนงค,์ อ. 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0G��>, อ. (0).6�-0>.6�) 0G>�>อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีดา้นอตุสาหกร5074803 A 3(0-230) ผศ.สุภทัรา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกลัสล์ภสั มลินิทานุช )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุภทัรา กลํ Jาสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 3

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574271006
นางสาวกลัสล์ภสั มิลนิทานุช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574271007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกติตวิรรณ์ เชื9 อบญุมี
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5742-71/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0G>�>การวางแผนและการจดัการโรงงานอตุสาห5073307 A 3(3-0-6) ผศ.ประกาศ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0G��>เทคโนโลยเีนื@อและผลติภณัฑ์5074605 A 3(2-3-4) ผศ.อรอนงค,์ อ. 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0G��>, อ. (0).6�-0>.6�) 0G>�>อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีดา้นอตุสาหกร5074803 A 3(0-230) ผศ.สุภทัรา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกติตวิรรณ์ เชื@อบญุม ี)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุภทัรา กลํ Jาสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 3

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574271007
นางสาวกติตวิรรณ์ เชื9 อบญุมี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574271011

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชนมนิ์ภา เชยนิยม
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5742-71/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0G>�>การวางแผนและการจดัการโรงงานอตุสาห5073307 A 3(3-0-6) ผศ.ประกาศ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0G��>เทคโนโลยเีนื@อและผลติภณัฑ์5074605 A 3(2-3-4) ผศ.อรอนงค,์ อ. 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0G��>, อ. (0).6�-0>.6�) 0G>�>อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีดา้นอตุสาหกร5074803 A 3(0-230) ผศ.สุภทัรา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชนมนิ์ภา เชยนิยม )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุภทัรา กลํ Jาสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 3

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574271011
นางสาวชนมนิ์ภา เชยนิยม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574271013

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐฐา แสงประสาท
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5742-71/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0G>�>การวางแผนและการจดัการโรงงานอตุสาห5073307 A 3(3-0-6) ผศ.ประกาศ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0G��>เทคโนโลยเีนื@อและผลติภณัฑ์5074605 A 3(2-3-4) ผศ.อรอนงค,์ อ. 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0G��>, อ. (0).6�-0>.6�) 0G>�>อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีดา้นอตุสาหกร5074803 A 3(0-230) ผศ.สุภทัรา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัฐา แสงประสาท )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุภทัรา กลํ Jาสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 3

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574271013
นางสาวณัฐฐา แสงประสาท

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574271016

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทพิรตัน์ เรอืงโชติ
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5742-71/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0G>�>การวางแผนและการจดัการโรงงานอตุสาห5073307 A 3(3-0-6) ผศ.ประกาศ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0G��>เทคโนโลยเีนื@อและผลติภณัฑ์5074605 A 3(2-3-4) ผศ.อรอนงค,์ อ. 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0G��>, อ. (0).6�-0>.6�) 0G>�>อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีดา้นอตุสาหกร5074803 A 3(0-230) ผศ.สุภทัรา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวทพิรตัน ์เรืองโชต ิ)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุภทัรา กลํ Jาสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 3

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574271016
นางสาวทพิรตัน์ เรืองโชติ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574271018

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปาจารยี ์ใจตรง
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5742-71/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0G>�>การวางแผนและการจดัการโรงงานอตุสาห5073307 A 3(3-0-6) ผศ.ประกาศ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0G��>เทคโนโลยเีนื@อและผลติภณัฑ์5074605 A 3(2-3-4) ผศ.อรอนงค,์ อ. 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0G��>, อ. (0).6�-0>.6�) 0G>�>อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีดา้นอตุสาหกร5074803 A 3(0-230) ผศ.สุภทัรา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปาจารีย ์ใจตรง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุภทัรา กลํ Jาสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 3

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574271018
นางสาวปาจารีย ์ใจตรง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574271020

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวโยทกา แผว้ลุม่แฝก
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5742-71/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0G>�>การวางแผนและการจดัการโรงงานอตุสาห5073307 A 3(3-0-6) ผศ.ประกาศ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0G��>เทคโนโลยเีนื@อและผลติภณัฑ์5074605 A 3(2-3-4) ผศ.อรอนงค,์ อ. 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0G��>, อ. (0).6�-0>.6�) 0G>�>อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีดา้นอตุสาหกร5074803 A 3(0-230) ผศ.สุภทัรา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวโยทกา แผว้ลุม่แฝก )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุภทัรา กลํ Jาสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 3

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574271020
นางสาวโยทกา แผว้ลุม่แฝก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574271021

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวละอองดาว สุพรรณวงศ์
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5742-71/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0G>�>การวางแผนและการจดัการโรงงานอตุสาห5073307 A 3(3-0-6) ผศ.ประกาศ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0G��>เทคโนโลยเีนื@อและผลติภณัฑ์5074605 A 3(2-3-4) ผศ.อรอนงค,์ อ. 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0G��>, อ. (0).6�-0>.6�) 0G>�>อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีดา้นอตุสาหกร5074803 A 3(0-230) ผศ.สุภทัรา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวละอองดาว สุพรรณวงศ ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุภทัรา กลํ Jาสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 3

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574271021
นางสาวละอองดาว สพุรรณวงศ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574271022

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววนิดา จนัทรเ์จรญิ
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5742-71/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0G>�>การวางแผนและการจดัการโรงงานอตุสาห5073307 A 3(3-0-6) ผศ.ประกาศ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0G��>เทคโนโลยเีนื@อและผลติภณัฑ์5074605 A 3(2-3-4) ผศ.อรอนงค,์ อ. 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0G��>, อ. (0).6�-0>.6�) 0G>�>อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีดา้นอตุสาหกร5074803 A 3(0-230) ผศ.สุภทัรา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววนิดา จนัทรเ์จริญ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุภทัรา กลํ Jาสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 3

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574271022
นางสาววนิดา จนัทรเ์จริญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574271023

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรรณพร พลวารนิทร ์
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5742-71/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0G>�>การวางแผนและการจดัการโรงงานอตุสาห5073307 A 3(3-0-6) ผศ.ประกาศ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0G��>เทคโนโลยเีนื@อและผลติภณัฑ์5074605 A 3(2-3-4) ผศ.อรอนงค,์ อ. 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0G��>, อ. (0).6�-0>.6�) 0G>�>อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีดา้นอตุสาหกร5074803 A 3(0-230) ผศ.สุภทัรา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววรรณพร พลวารินทร ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุภทัรา กลํ Jาสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 3

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574271023
นางสาววรรณพร พลวารินทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574271024

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรรณวภิา บญุกาญจน์
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5742-71/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) >>0แคลคูลสั 04041401 B 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 424-comสถติวิเิคราะห ์04052101 D 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0G>�>การวางแผนและการจดัการโรงงานอตุสาห5073307 A 3(3-0-6) ผศ.ประกาศ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0G��>เทคโนโลยเีนื@อและผลติภณัฑ์5074605 A 3(2-3-4) ผศ.อรอนงค,์ อ. 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0G��>, อ. (0).6�-0>.6�) 0G>�>อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีดา้นอตุสาหกร5074803 A 3(0-230) ผศ.สุภทัรา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววรรณวภิา บญุกาญจน ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุภทัรา กลํ Jาสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 6

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574271024
นางสาววรรณวภิา บญุกาญจน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574271025

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววลกีร ใหญ่กวา่วงศ์
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5742-71/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0G>�>การวางแผนและการจดัการโรงงานอตุสาห5073307 A 3(3-0-6) ผศ.ประกาศ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0G��>เทคโนโลยเีนื@อและผลติภณัฑ์5074605 A 3(2-3-4) ผศ.อรอนงค,์ อ. 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0G��>, อ. (0).6�-0>.6�) 0G>�>อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีดา้นอตุสาหกร5074803 A 3(0-230) ผศ.สุภทัรา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววลกีร ใหญ่กวา่วงศ ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุภทัรา กลํ Jาสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 3

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574271025
นางสาววลกีร ใหญ่กวา่วงศ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574271028

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรพิร พรหมคณะ
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5742-71/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0G>�>การวางแผนและการจดัการโรงงานอตุสาห5073307 A 3(3-0-6) ผศ.ประกาศ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0G��>เทคโนโลยเีนื@อและผลติภณัฑ์5074605 A 3(2-3-4) ผศ.อรอนงค,์ อ. 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0G��>, อ. (0).6�-0>.6�) 0G>�>อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีดา้นอตุสาหกร5074803 A 3(0-230) ผศ.สุภทัรา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริพร พรหมคณะ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุภทัรา กลํ Jาสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 3

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574271028
นางสาวศิริพร พรหมคณะ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574271029

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสญัญาดา รื นชาญ
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5742-71/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0G>�>การวางแผนและการจดัการโรงงานอตุสาห5073307 A 3(3-0-6) ผศ.ประกาศ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0G��>เทคโนโลยเีนื@อและผลติภณัฑ์5074605 A 3(2-3-4) ผศ.อรอนงค,์ อ. 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0G��>, อ. (0).6�-0>.6�) 0G>�>อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีดา้นอตุสาหกร5074803 A 3(0-230) ผศ.สุภทัรา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสญัญาดา รืJนชาญ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุภทัรา กลํ Jาสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 3

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574271029
นางสาวสญัญาดา รื นชาญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574271030

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสาวติร ีสุวรรณโมลี
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5742-71/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) >>0แคลคูลสั 04041401 B 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0G>�>การวางแผนและการจดัการโรงงานอตุสาห5073307 A 3(3-0-6) ผศ.ประกาศ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0G��>เทคโนโลยเีนื@อและผลติภณัฑ์5074605 A 3(2-3-4) ผศ.อรอนงค,์ อ. 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0G��>, อ. (0).6�-0>.6�) 0G>�>อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีดา้นอตุสาหกร5074803 A 3(0-230) ผศ.สุภทัรา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสาวติรี สุวรรณโมล ี)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุภทัรา กลํ Jาสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 6

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574271030
นางสาวสาวติรี สวุรรณโมลี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574271031

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอภริดี ชูผล
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5742-71/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (0�.6�-0).6�) C6Aชวีวทิยาพื@นฐาน4031105 E 3(2-3-4) อ. ดร.สุมติานนัท์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0G>�>การวางแผนและการจดัการโรงงานอตุสาห5073307 A 3(3-0-6) ผศ.ประกาศ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0G��>เทคโนโลยเีนื@อและผลติภณัฑ์5074605 A 3(2-3-4) ผศ.อรอนงค,์ อ. 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0G��>, อ. (0).6�-0>.6�) 0G>�>อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีดา้นอตุสาหกร5074803 A 3(0-230) ผศ.สุภทัรา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอภริด ีชูผล )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุภทัรา กลํ Jาสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 3

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574271031
นางสาวอภริดี ชูผล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574271032

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอมราพร แสงอรุณ
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5742-71/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0G>�>การวางแผนและการจดัการโรงงานอตุสาห5073307 A 3(3-0-6) ผศ.ประกาศ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0G��>เทคโนโลยเีนื@อและผลติภณัฑ์5074605 A 3(2-3-4) ผศ.อรอนงค,์ อ. 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0G��>, อ. (0).6�-0>.6�) 0G>�>อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีดา้นอตุสาหกร5074803 A 3(0-230) ผศ.สุภทัรา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอมราพร แสงอรุณ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุภทัรา กลํ Jาสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 3

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574271032
นางสาวอมราพร แสงอรุณ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574271036

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวงศพทัธ ์คลงัทรพัย์
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5742-71/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) >>0แคลคูลสั 04041401 B 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0G>�>การวางแผนและการจดัการโรงงานอตุสาห5073307 A 3(3-0-6) ผศ.ประกาศ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0G��>เทคโนโลยเีนื@อและผลติภณัฑ์5074605 A 3(2-3-4) ผศ.อรอนงค,์ อ. 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0G��>, อ. (0).6�-0>.6�) 0G>�>อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีดา้นอตุสาหกร5074803 A 3(0-230) ผศ.สุภทัรา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวงศพทัธ ์คลงัทรพัย ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุภทัรา กลํ Jาสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 6

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574271036
นายวงศพทัธ ์คลงัทรพัย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574271040

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมทัฑณา ม่วงสด
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5742-71/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0G>�>การวางแผนและการจดัการโรงงานอตุสาห5073307 A 3(3-0-6) ผศ.ประกาศ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0G��>เทคโนโลยเีนื@อและผลติภณัฑ์5074605 A 3(2-3-4) ผศ.อรอนงค,์ อ. 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0G��>, อ. (0).6�-0>.6�) 0G>�>อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีดา้นอตุสาหกร5074803 A 3(0-230) ผศ.สุภทัรา
อ. (0�.6�-0).6�) 0G>�>สมัมนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอา5074902 A 1(0-3) อ. ดร.กญัญา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมทัฑณา มว่งสด )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุภทัรา กลํ Jาสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7
 3

*
*

10 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574271040
นางสาวมทัฑณา ม่วงสด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574271041

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอมุาพร อนิตา
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5742-71/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0G>�>การวางแผนและการจดัการโรงงานอตุสาห5073307 A 3(3-0-6) ผศ.ประกาศ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0G��>เทคโนโลยเีนื@อและผลติภณัฑ์5074605 A 3(2-3-4) ผศ.อรอนงค,์ อ. 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0>.6�) 0G��>, อ. (0).6�-0>.6�) 0G>�>อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีดา้นอตุสาหกร5074803 A 3(0-230) ผศ.สุภทัรา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอมุาพร อนิตา )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุภทัรา กลํ Jาสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 3

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574271041
นางสาวอมุาพร อนิตา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574272120

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายครรชิต หนูภเูขา
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5742-72/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>)0เพชรบรุีศึกษา2500105 C 3(3-0-6) อ.ไพลนิ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายครรชติ หนูภูเขา )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กายทพิย ์เพง็กบัหนู )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

574272120
นายครรชิต หนูภเูขา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574272223

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนกร โกมล
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5742-72/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 E 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนกร โกมล )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.นนัทริา ธีระนนัทกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

574272223
นายธนกร โกมล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276101

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกกาญจน์ ซื อสตัย์
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 A 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกนกกาญจน ์ซืJอสตัย ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รชัดาวลัย ์จติรพรกลุวศิน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276101
นางสาวกนกกาญจน์ ซื อสตัย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276102

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกพร อนิทราพงษ์
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 A 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกนกพร อนิทราพงษ ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รชัดาวลัย ์จติรพรกลุวศิน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276102
นางสาวกนกพร อนิทราพงษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276104

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลทพิย ์ไกยะวนิิจ
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 A 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกมลทพิย ์ไกยะวนิิจ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รชัดาวลัย ์จติรพรกลุวศิน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276104
นางสาวกมลทพิย ์ไกยะวนิิจ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276105

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกญัญารตัน์ ปานเลก็
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 A 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกญัญารตัน ์ปานเลก็ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รชัดาวลัย ์จติรพรกลุวศิน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276105
นางสาวกญัญารตัน์ ปานเลก็

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276106

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาญจณี พนัธุ
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 A 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกาญจณี พนัธุ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รชัดาวลัย ์จติรพรกลุวศิน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276106
นางสาวกาญจณี พนัธุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276107

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาญจนา พนัธุ
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 A 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกาญจนา พนัธุ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รชัดาวลัย ์จติรพรกลุวศิน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276107
นางสาวกาญจนา พนัธุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276108

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกติยิาพร สุขเผือก
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 A 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกติยิาพร สุขเผอืก )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รชัดาวลัย ์จติรพรกลุวศิน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276108
นางสาวกติยิาพร สขุเผือก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276112

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชไมพร ถานทะนิโย
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 A 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชไมพร ถานทะนิโย )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รชัดาวลัย ์จติรพรกลุวศิน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276112
นางสาวชไมพร ถานทะนิโย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276113

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณปชาวดี โตใหญ่
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 A 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณปชาวด ีโตใหญ่ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รชัดาวลัย ์จติรพรกลุวศิน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276113
นางสาวณปชาวดี โตใหญ่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276116

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธดิาพร ดํารงค์
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 A 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธิดาพร ดาํรงค ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รชัดาวลัย ์จติรพรกลุวศิน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276116
นางสาวธิดาพร ดาํรงค์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276117

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนฤมล สุพรรณดิษฐ ์
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 A 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนฤมล สุพรรณดษิฐ ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รชัดาวลัย ์จติรพรกลุวศิน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276117
นางสาวนฤมล สพุรรณดิษฐ ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276119

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนาตยา ผ่องเผือก
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 A 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนาตยา ผ่องเผอืก )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รชัดาวลัย ์จติรพรกลุวศิน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276119
นางสาวนาตยา ผ่องเผือก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276121

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนูรอืมา โตะ๊สะดี
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 A 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนูรือมา โตะ๊สะด ี)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รชัดาวลัย ์จติรพรกลุวศิน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276121
นางสาวนูรือมา โตะ๊สะดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276125

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภณิตา อว่มเทศ
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 A 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภณิตา อ่วมเทศ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รชัดาวลัย ์จติรพรกลุวศิน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276125
นางสาวภณิตา อว่มเทศ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276129

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวลาํยอง ทองพรม
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 A 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวลาํยอง ทองพรม )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รชัดาวลัย ์จติรพรกลุวศิน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276129
นางสาวลาํยอง ทองพรม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276130

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรรณิดา ชา้งโครง่
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 A 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววรรณิดา ชา้งโคร่ง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รชัดาวลัย ์จติรพรกลุวศิน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276130
นางสาววรรณิดา ชา้งโคร่ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276132

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววไิลพร ไวยพนัธ์
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 A 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววไิลพร ไวยพนัธ ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รชัดาวลัย ์จติรพรกลุวศิน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276132
นางสาววไิลพร ไวยพนัธ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276134

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรนิมาศ คงรุง่
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 A 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิรินมาศ คงรุ่ง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รชัดาวลัย ์จติรพรกลุวศิน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276134
นางสาวศิรินมาศ คงรุ่ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276137

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุชาดา ฤทธเิดช
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 A 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุชาดา ฤทธิเดช )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รชัดาวลัย ์จติรพรกลุวศิน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276137
นางสาวสชุาดา ฤทธิเดช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276138

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุนิสา ยาดํา
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 A 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุนิสา ยาดาํ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รชัดาวลัย ์จติรพรกลุวศิน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276138
นางสาวสนิุสา ยาดาํ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276139

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุภลกัษณ์ ฉตัรมงคล
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 A 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุภลกัษณ์ ฉตัรมงคล )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รชัดาวลัย ์จติรพรกลุวศิน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276139
นางสาวสภุลกัษณ์ ฉตัรมงคล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276140

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุวมิล ประชุมเหลก็
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 A 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุวมิล ประชมุเหลก็ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รชัดาวลัย ์จติรพรกลุวศิน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276140
นางสาวสวุมิล ประชมุเหลก็

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276143

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรญา ไรน่าดี
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 A 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรญา ไร่นาด ี)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รชัดาวลัย ์จติรพรกลุวศิน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276143
นางสาวอรญา ไร่นาดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276144

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอกัษราวรรณ ใจเยน็
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 A 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอกัษราวรรณ ใจเยน็ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รชัดาวลัย ์จติรพรกลุวศิน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276144
นางสาวอกัษราวรรณ ใจเยน็

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276145

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฮาซูรา หะยมี (ทนุ)
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 A 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวฮาซูรา หะยมี (ทนุ) )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รชัดาวลัย ์จติรพรกลุวศิน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276145
นางสาวฮาซูรา หะยมี (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276146

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอาภาภรณ์ ทองคาํสมัฤทธิV
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 A 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอาภาภรณ์ ทองคาํสมัฤทธิv )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รชัดาวลัย ์จติรพรกลุวศิน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276146
นางสาวอาภาภรณ์ ทองคาํสมัฤทธิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276149

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชยัวฒัน์ กาทอง
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 A 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชยัวฒัน ์กาทอง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รชัดาวลัย ์จติรพรกลุวศิน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276149
นายชยัวฒัน์ กาทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276150

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายฐติพิงษ ์พลอามาตย์
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 A 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายฐติพิงษ ์พลอามาตย ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รชัดาวลัย ์จติรพรกลุวศิน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276150
นายฐติพิงษ ์พลอามาตย์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276153

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนนัธชยั บวัหลวง
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 A 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนนัธชยั บวัหลวง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รชัดาวลัย ์จติรพรกลุวศิน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276153
นายนนัธชยั บวัหลวง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276155

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายยทุธภมิู สุจารี
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 A 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายยุทธภูม ิสุจารี )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รชัดาวลัย ์จติรพรกลุวศิน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276155
นายยทุธภมิู สจุารี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276157

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรวตัร รกัษาดี
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 A 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวรวตัร รกัษาด ี)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รชัดาวลัย ์จติรพรกลุวศิน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276157
นายวรวตัร รกัษาดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276158

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวหทยัภทัร เปรี9ยวนอ้ย
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 A 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวหทยัภทัร เปรี@ยวนอ้ย )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รชัดาวลัย ์จติรพรกลุวศิน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276158
นางสาวหทยัภทัร เปรี9ยวนอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276201

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกพร ทบัทมิทอง
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 B 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกนกพร ทบัทมิทอง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.โสตถมิา ไกรเกต ุ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276201
นางสาวกนกพร ทบัทมิทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276204

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลทพิย ์ใหสุ้ข
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 B 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกมลทพิย ์ใหสุ้ข )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.โสตถมิา ไกรเกต ุ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276204
นางสาวกมลทพิย ์ใหส้ขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276205

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกลัยาณี เดชนพคุณ
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 B 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกลัยาณี เดชนพคุณ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.โสตถมิา ไกรเกต ุ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276205
นางสาวกลัยาณี เดชนพคณุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276206

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาญจนา ขุนหลดั
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 B 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกาญจนา ขนุหลดั )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.โสตถมิา ไกรเกต ุ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276206
นางสาวกาญจนา ขุนหลดั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276207

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกติตยิา สุดเวช
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 B 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกติตยิา สุดเวช )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.โสตถมิา ไกรเกต ุ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276207
นางสาวกติตยิา สดุเวช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276209

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเครอืมาศ พมิพท์วทีรพัย์
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 B 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเครือมาศ พมิพท์วทีรพัย ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.โสตถมิา ไกรเกต ุ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276209
นางสาวเครือมาศ พมิพท์วทีรพัย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276210

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจริาภา แผ่นสงิห ์
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 B 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจริาภา แผ่นสงิห ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.โสตถมิา ไกรเกต ุ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276210
นางสาวจริาภา แผ่นสงิห ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276214

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนพร คาํหงษ์
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 B 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธนพร คาํหงษ ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.โสตถมิา ไกรเกต ุ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276214
นางสาวธนพร คาํหงษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276216

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนภสักร ชื นชม
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 B 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนภสักร ชืJนชม )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.โสตถมิา ไกรเกต ุ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276216
นางสาวนภสักร ชื นชม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276218

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนาตยา จนัทรก์ระจา่ง
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 B 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนาตยา จนัทรก์ระจ่าง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.โสตถมิา ไกรเกต ุ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276218
นางสาวนาตยา จนัทรก์ระจา่ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276219

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิตยา บญุภา
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 B 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนิตยา บญุภา )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.โสตถมิา ไกรเกต ุ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276219
นางสาวนิตยา บญุภา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276221

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวประกายแสง กาํไลแกว้
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 B 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวประกายแสง กาํไลแกว้ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.โสตถมิา ไกรเกต ุ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276221
นางสาวประกายแสง กาํไลแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276222

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปญัญาพร เสรมิผล
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 B 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปญัญาพร เสริมผล )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.โสตถมิา ไกรเกต ุ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276222
นางสาวปญัญาพร เสริมผล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276226

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมารสิา ฤทธิVเดช
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 B 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมาริสา ฤทธิvเดช )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.โสตถมิา ไกรเกต ุ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276226
นางสาวมาริสา ฤทธิVเดช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276227

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรชัดาพร กลุมลวิลั
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 B 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรชัดาพร กลุมลวิลั )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.โสตถมิา ไกรเกต ุ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276227
นางสาวรชัดาพร กลุมลวิลั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276228

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรตัตกิร บวรเวศ
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 B 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรตัตกิร บวรเวศ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.โสตถมิา ไกรเกต ุ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276228
นางสาวรตัตกิร บวรเวศ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276230

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรรณา หงษา
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 B 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววรรณา หงษา )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.โสตถมิา ไกรเกต ุ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276230
นางสาววรรณา หงษา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276231

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรศิรา รอดสวา่ง
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 B 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววริศรา รอดสวา่ง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.โสตถมิา ไกรเกต ุ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276231
นางสาววริศรา รอดสวา่ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276234

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววสิชันา เนียมมณี    (ทนุ)
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 B 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววสิชันา เนียมมณี    (ทนุ) )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.โสตถมิา ไกรเกต ุ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276234
นางสาววสิชันา เนียมมณี    (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276235

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศนัศนีย ์ชิดดุสดี
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 B 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศนัศนีย ์ชดิดุสด ี)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.โสตถมิา ไกรเกต ุ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276235
นางสาวศนัศนีย ์ชิดดสุดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276237

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสายทพิย ์รงัสติพงษ์
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 B 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสายทพิย ์รงัสติพงษ ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.โสตถมิา ไกรเกต ุ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276237
นางสาวสายทพิย ์รงัสติพงษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276238

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุกญัญา ทา้วมั  น
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 B 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุกญัญา ทา้วม ั Jน )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.โสตถมิา ไกรเกต ุ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276238
นางสาวสกุญัญา ทา้วมั  น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276239

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุธดิา รบชนะ
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 B 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุธิดา รบชนะ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.โสตถมิา ไกรเกต ุ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276239
นางสาวสธุิดา รบชนะ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276240

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุภาวณีิ ประทมุเทอืง
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 B 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุภาวณีิ ประทมุเทอืง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.โสตถมิา ไกรเกต ุ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276240
นางสาวสภุาวณีิ ประทมุเทอืง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276241

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสโรชา เลศิประเสรฐิ
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 B 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสโรชา เลศิประเสริฐ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.โสตถมิา ไกรเกต ุ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276241
นางสาวสโรชา เลศิประเสริฐ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276244

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรทยั ศรยีาภยั
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 B 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรทยั ศรียาภยั )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.โสตถมิา ไกรเกต ุ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276244
นางสาวอรทยั ศรียาภยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276246

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอาภาภรณ์ จนัทรศิ์ริ
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 B 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอาภาภรณ์ จนัทรศิ์ริ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.โสตถมิา ไกรเกต ุ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276246
นางสาวอาภาภรณ์ จนัทรศิ์ริ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276247

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอมุาพร บรรลุ
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 B 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอมุาพร บรรล ุ)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.โสตถมิา ไกรเกต ุ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276247
นางสาวอมุาพร บรรลุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276249

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายคมสนั ศรนีวล
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 B 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายคมสนั ศรีนวล )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.โสตถมิา ไกรเกต ุ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276249
นายคมสนั ศรีนวล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276250

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเตมิศกัดิV จุย้เยน็
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 B 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเตมิศกัดิv จุย้เยน็ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.โสตถมิา ไกรเกต ุ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276250
นายเตมิศกัดิV จุย้เยน็

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276251

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธรีะศกัดิV นอ้ยคาํ
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 B 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธีระศกัดิv นอ้ยคาํ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.โสตถมิา ไกรเกต ุ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276251
นายธีระศกัดิV นอ้ยคาํ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276252

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายประสาร หงษท์อง
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 B 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายประสาร หงษท์อง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.โสตถมิา ไกรเกต ุ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276252
นายประสาร หงษท์อง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276253

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายรุง่อรุณ งดงาม
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 B 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายรุ่งอรุณ งดงาม )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.โสตถมิา ไกรเกต ุ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276253
นายรุ่งอรุณ งดงาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276255

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภทัรวรรณ เพิ มสุข
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 B 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภทัรวรรณ เพิJมสุข )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.โสตถมิา ไกรเกต ุ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276255
นางสาวภทัรวรรณ เพิ มสขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574276257

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายซมัร ีบอืราเฮง  (ทนุ)
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข4074802 B 5(0-450) อ.กลุวด,ี อ.ชดิชนก
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.รชัดาวลัย,์ อ.บญุตา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.บวรจติ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายซมัรี บอืราเฮง  (ทนุ) )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.โสตถมิา ไกรเกต ุ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

574276257
นายซมัรี บอืราเฮง  (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574277002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสดุดี เผือกประคอง
โปรแกรมวชิา ความม ั Jนคงคอมพวิเตอรแ์ละไซเบอร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-77/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>)0เพชรบรุีศึกษา2500105 C 3(3-0-6) อ.ไพลนิ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสดุด ีเผอืกประคอง )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.จารุต บศุราทจิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

574277002
นางสาวสดดีุ เผือกประคอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574280003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวขวญัจริา ใสแสง
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-80/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0).6�) 0G60)หลกัพชืศาสตร์5001102 A 3(2-2-5) ผศ.วรรณา
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G60)ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์65004803 A 3(0-350) อ. ดร.ชมดาว, อ.
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G60)ผศ.นนัทน์ภสั
จ. (�E.6�-0�.6�) 0G>�C, ศ. (0�.6�-0C.6�) 0G>�Cปญัหาพเิศษ5004903 A 3(2-2-5) ผศ.นนัทน์ภสั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวขวญัจริา ใสแสง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.นนัทน์ภสั สุวรรณสนิธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574280003
นางสาวขวญัจริา ใสแสง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574280006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑาภรณ์ คงชนม์
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-80/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0).6�) 0G60)หลกัพชืศาสตร์5001102 A 3(2-2-5) ผศ.วรรณา
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G60)ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์65004803 A 3(0-350) อ. ดร.ชมดาว, อ.
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G60)ผศ.นนัทน์ภสั
จ. (�E.6�-0�.6�) 0G>�C, ศ. (0�.6�-0C.6�) 0G>�Cปญัหาพเิศษ5004903 A 3(2-2-5) ผศ.นนัทน์ภสั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุาภรณ์ คงชนม ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.นนัทน์ภสั สุวรรณสนิธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574280006
นางสาวจุฑาภรณ์ คงชนม์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574280010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธญัญลกัษณ์ จริาพชัรพธิากลุ
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-80/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G60)ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์65004803 A 3(0-350) อ. ดร.ชมดาว, อ.
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G60)ผศ.นนัทน์ภสั
จ. (�E.6�-0�.6�) 0G>�C, ศ. (0�.6�-0C.6�) 0G>�Cปญัหาพเิศษ5004903 A 3(2-2-5) ผศ.นนัทน์ภสั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธญัญลกัษณ์ จริาพชัรพธิากลุ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.นนัทน์ภสั สุวรรณสนิธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574280010
นางสาวธญัญลกัษณ์ จริาพชัรพธิากลุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574280014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวบษุราคมั จนีปึ9 ง
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-80/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G60)ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์65004803 A 3(0-350) อ. ดร.ชมดาว, อ.
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G60)ผศ.นนัทน์ภสั
จ. (�E.6�-0�.6�) 0G>�C, ศ. (0�.6�-0C.6�) 0G>�Cปญัหาพเิศษ5004903 A 3(2-2-5) ผศ.นนัทน์ภสั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวบษุราคมั จนีปึ@ ง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.นนัทน์ภสั สุวรรณสนิธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574280014
นางสาวบษุราคมั จนีปึ9 ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574280016

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปรญิญา สุรนิทรศ์กัดิV
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-80/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G60)ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์65004803 A 3(0-350) อ. ดร.ชมดาว, อ.
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G60)ผศ.นนัทน์ภสั
จ. (�E.6�-0�.6�) 0G>�C, ศ. (0�.6�-0C.6�) 0G>�Cปญัหาพเิศษ5004903 A 3(2-2-5) ผศ.นนัทน์ภสั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปริญญา สุรินทรศ์กัดิv )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.นนัทน์ภสั สุวรรณสนิธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574280016
นางสาวปริญญา สรุินทรศ์กัดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574280031

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชชัชยั แช่มชอ้ย
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-80/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0).6�) 0G60)หลกัพชืศาสตร์5001102 A 3(2-2-5) ผศ.วรรณา
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G60)ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์65004803 A 3(0-350) อ. ดร.ชมดาว, อ.
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G60)ผศ.นนัทน์ภสั
จ. (�E.6�-0�.6�) 0G>�C, ศ. (0�.6�-0C.6�) 0G>�Cปญัหาพเิศษ5004903 A 3(2-2-5) ผศ.นนัทน์ภสั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชชัชยั แช่มชอ้ย )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.นนัทน์ภสั สุวรรณสนิธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574280031
นายชชัชยั แช่มชอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574280035

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐพงษ ์◌่ออ่นจนัทร ์
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-80/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0).6�) >6�สถติวิเิคราะห ์04052101 F 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G��Aหลกัการเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @า5061101 A 3(2-2-5) อ.ทพิยสุ์ดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัพงษ ์◌่อ่อนจนัทร ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.นนัทน์ภสั สุวรรณสนิธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574280035
นายณัฐพงษ ์◌่ออ่นจนัทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574280036

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐวฒุ ิเข็มทอง
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-80/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>)�กฎหมายในชวีติประจาํวนั2560101 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G60)ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์65004803 A 3(0-350) อ. ดร.ชมดาว, อ.
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G60)ผศ.นนัทน์ภสั
จ. (�E.6�-0�.6�) 0G>�C, ศ. (0�.6�-0C.6�) 0G>�Cปญัหาพเิศษ5004903 A 3(2-2-5) ผศ.นนัทน์ภสั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัวุฒ ิเขม็ทอง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.นนัทน์ภสั สุวรรณสนิธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 3

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574280036
นายณัฐวฒุิ เข็มทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574280044

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธรีพงศ ์พราหมณี
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-80/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G60)ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์65004803 A 3(0-350) อ. ดร.ชมดาว, อ.
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G60)ผศ.นนัทน์ภสั
จ. (�E.6�-0�.6�) 0G>�C, ศ. (0�.6�-0C.6�) 0G>�Cปญัหาพเิศษ5004903 A 3(2-2-5) ผศ.นนัทน์ภสั
จ. (06.6�-0C.6�) 0G��Cหลกัการขยายพนัธุพ์ชื5031501 A 3(2-3-4) ผศ.วรรณา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธีรพงศ ์พราหมณี )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.นนัทน์ภสั สุวรรณสนิธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574280044
นายธีรพงศ ์พราหมณี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574280050

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพงศธร อยู่รวม
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-80/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (06.6�-0A.6�) SU-407วถิไีทย2500102 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0�.6�-0).6�) >6�สถติวิเิคราะห ์04052101 F 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพงศธร อยู่รวม )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.นนัทน์ภสั สุวรรณสนิธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 3

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574280050
นายพงศธร อยูร่วม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574280065

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอนุสรณ์ นิลสงัข์
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-80/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0).6�) >6�สถติวิเิคราะห ์04052101 F 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอนุสรณ์ นิลสงัข ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.นนัทน์ภสั สุวรรณสนิธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574280065
นายอนุสรณ์ นิลสงัข์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574280066

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอคัรเดช ขอจุลซว้น
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5742-80/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (06.6�-0A.6�) SU-407วถิไีทย2500102 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0�.6�-0).6�) >6�สถติวิเิคราะห ์04052101 F 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G60)หลกัพชืศาสตร์5001102 A 3(2-2-5) ผศ.วรรณา
อ. (06.6�-0C.6�) 0G��Cสารควบคุมการเจริญเตบิโตของพชื5033502 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริวรรณ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G��Aหลกัการเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @า5061101 A 3(2-2-5) อ.ทพิยสุ์ดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอคัรเดช ขอจลุซว้น )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.นนัทน์ภสั สุวรรณสนิธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 3

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

574280066
นายอคัรเดช ขอจุลซว้น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305105

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐธดิา คงทอง
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุ2534802 A 5(0-600) อ. ดร.อนุรกัษ,์ อ.ฐติมิา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.พนสั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัธิดา คงทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305105
นางสาวณัฐธิดา คงทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305106

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทรรศนีย ์นํ9าทพิย์
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุ2534802 A 5(0-600) อ. ดร.อนุรกัษ,์ อ.ฐติมิา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.พนสั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวทรรศนีย ์นํ@าทพิย ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305106
นางสาวทรรศนีย ์นํ9าทพิย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305108

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนิฏา ชมอนิทร ์
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุ2534802 A 5(0-600) อ. ดร.อนุรกัษ,์ อ.ฐติมิา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.พนสั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธนิฏา ชมอนิทร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305108
นางสาวธนิฏา ชมอนิทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305110

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวบษุราคมั ชยันุรตัน์
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุ2534802 A 5(0-600) อ. ดร.อนุรกัษ,์ อ.ฐติมิา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.พนสั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวบษุราคมั ชยันุรตัน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305110
นางสาวบษุราคมั ชยันุรตัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305111

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปรศินา เสยีงเพราะ
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุ2534802 A 5(0-600) อ. ดร.อนุรกัษ,์ อ.ฐติมิา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.พนสั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปริศนา เสยีงเพราะ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305111
นางสาวปริศนา เสยีงเพราะ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305116

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมณีนุช ศรณรนิทร ์
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) )6>)ปรชัญาการพฒันาชมุชน2533207 A 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุ2534802 A 5(0-600) อ. ดร.อนุรกัษ,์ อ.ฐติมิา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.พนสั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมณีนุช ศรณรินทร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 3

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305116
นางสาวมณีนุช ศรณรินทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305117

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมารนีิ สมรูป
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุ2534802 A 5(0-600) อ. ดร.อนุรกัษ,์ อ.ฐติมิา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.พนสั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมารินี สมรูป )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305117
นางสาวมารินี สมรูป

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305121

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุจติรา ไชยเดช
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุ2534802 A 5(0-600) อ. ดร.อนุรกัษ,์ อ.ฐติมิา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.พนสั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุจติรา ไชยเดช )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305121
นางสาวสจุติรา ไชยเดช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305122

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุทตัตา ทบัทมิแกว้
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุ2534802 A 5(0-600) อ. ดร.อนุรกัษ,์ อ.ฐติมิา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.พนสั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุทตัตา ทบัทมิแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305122
นางสาวสทุตัตา ทบัทมิแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305125

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอนุสรา มณีจนัทร ์
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุ2534802 A 5(0-600) อ. ดร.อนุรกัษ,์ อ.ฐติมิา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.พนสั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอนุสรา มณีจนัทร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305125
นางสาวอนุสรา มณีจนัทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305126

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอชัฌา ภูหุ่่น
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุ2534802 A 5(0-600) อ. ดร.อนุรกัษ,์ อ.ฐติมิา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.พนสั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอชัฌา ภู่หุ่น )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305126
นางสาวอชัฌา ภูหุ่น่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305130

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจริพงษ ์เหลา่ซ่วน
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุ2534802 A 5(0-600) อ. ดร.อนุรกัษ,์ อ.ฐติมิา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.พนสั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจริพงษ ์เหลา่ซ่วน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305130
นายจริพงษ ์เหลา่ซ่วน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305134

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐดนยั บญุยี เช่ง
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0A.6�) 0>>)การวจิยัเชงิปริมาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุ2534802 A 5(0-600) อ. ดร.อนุรกัษ,์ อ.ฐติมิา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.พนสั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัดนยั บญุยีJเช่ง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305134
นายณัฐดนยั บญุยี เช่ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305137

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายดํารงศกัดิV เลก็นอ้ย
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ภาษาองักฤษเพืJอการสืJอสารทางวฒันธรร1550106 C 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) 0>>)การวจิยัเชงิปริมาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุ2534802 A 5(0-600) อ. ดร.อนุรกัษ,์ อ.ฐติมิา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.พนสั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายดาํรงศกัดิv เลก็นอ้ย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 3

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305137
นายดาํรงศกัดิV เลก็นอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305138

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนาพงษ ์แนบชิด
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) G6)ภาษาไทยเพืJอการสืJอสาร1540201 C 3(3-0-6) อ.ศิวาพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>A>ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 D 3(3-0-6) อ.เอกชยั C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ภาษาองักฤษเพืJอการสืJอสารทางวฒันธรร1550106 C 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) 0>>)การวจิยัเชงิปริมาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60)เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืJอสาร4120101 Q 3(2-2-5) อ.ปณิธิ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนาพงษ ์แนบชดิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 9

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305138
นายธนาพงษ ์แนบชิด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305139

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธรีชยั ประสาททอง
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุ2534802 A 5(0-600) อ. ดร.อนุรกัษ,์ อ.ฐติมิา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.พนสั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธีรชยั ประสาททอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305139
นายธีรชยั ประสาททอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305140

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนฐัพล อปูแกว้
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 C 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>)6ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 M 3(3-0-6) อ.ศิริกลุ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) 0>>)การวจิยัเชงิปริมาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6>)ปรชัญาการพฒันาชมุชน2533207 A 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�0เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืJอสาร4120101 R 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนฐัพล อูปแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 9

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305140
นายนฐัพล อปูแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305141

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายบญุญฤทธิV เลศิอาวาส
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0A.6�) 0>>)การวจิยัเชงิปริมาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุ2534802 A 5(0-600) อ. ดร.อนุรกัษ,์ อ.ฐติมิา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.พนสั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายบญุญฤทธิv เลศิอาวาส )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305141
นายบญุญฤทธิV เลศิอาวาส

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305142

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพชร เจี9ยมดี
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 D 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>)6ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 L 3(3-0-6) อ.ศิริกลุ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) 0>>)การวจิยัเชงิปริมาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6>)ปรชัญาการพฒันาชมุชน2533207 A 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�0เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืJอสาร4120101 R 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพชร เจี@ยมด ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 9

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305142
นายพชร เจี9ยมดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305145

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายภาสกร คุม้สอาด
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุ2534802 A 5(0-600) อ. ดร.อนุรกัษ,์ อ.ฐติมิา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.พนสั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายภาสกร คุม้สอาด )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305145
นายภาสกร คุม้สอาด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305147

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวชิระ คนึง
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0>A>ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 D 3(3-0-6) อ.เอกชยั C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ภาษาองักฤษเพืJอการสืJอสารทางวฒันธรร1550106 C 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) 0>>)การวจิยัเชงิปริมาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวชริะ คนึง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 6

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305147
นายวชิระ คนึง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305153

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสมศกัดิV แยม้คลา้ย
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุ2534802 A 5(0-600) อ. ดร.อนุรกัษ,์ อ.ฐติมิา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.พนสั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสมศกัดิv แยม้คลา้ย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305153
นายสมศกัดิV แยม้คลา้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305154

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสนัต ิบวัหลวง
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ภาษาองักฤษเพืJอการสืJอสารทางวฒันธรร1550106 C 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) 0>>)การวจิยัเชงิปริมาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6>)ปรชัญาการพฒันาชมุชน2533207 A 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60)เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืJอสาร4120101 Q 3(2-2-5) อ.ปณิธิ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสนัต ิบวัหลวง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 6

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305154
นายสนัต ิบวัหลวง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305156

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอนุรกัษ ์กล ั  นเงนิ
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุ2534802 A 5(0-600) อ. ดร.อนุรกัษ,์ อ.ฐติมิา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.พนสั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอนุรกัษ ์กล ั Jนเงนิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305156
นายอนุรกัษ ์กล ั  นเงนิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305158

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอรรถพล กล ั  นเงนิ
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุ2534802 A 5(0-600) อ. ดร.อนุรกัษ,์ อ.ฐติมิา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.พนสั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอรรถพล กล ั Jนเงนิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305158
นายอรรถพล กล ั  นเงนิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305201

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวแกมกาญจน์ สุขอนนัต์
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุ2534802 B 5(0-600) อ. ดร.อนุรกัษ,์ อ.พนสั
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ฐติมิา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวแกมกาญจน ์สุขอนนัต ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305201
นางสาวแกมกาญจน์ สขุอนนัต์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305203

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑารตัน์ สุดถนอม
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุ2534802 B 5(0-600) อ. ดร.อนุรกัษ,์ อ.พนสั
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ฐติมิา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุารตัน ์สุดถนอม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305203
นางสาวจุฑารตัน์ สดุถนอม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305206

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทศันีย ์บญุชูเชิด
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุ2534802 B 5(0-600) อ. ดร.อนุรกัษ,์ อ.พนสั
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ฐติมิา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวทศันีย ์บญุชูเชดิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305206
นางสาวทศันีย ์บญุชูเชิด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305218

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศรญัญา เรอืงสวา่ง
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุ2534802 B 5(0-600) อ. ดร.อนุรกัษ,์ อ.พนสั
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ฐติมิา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศรญัญา เรืองสวา่ง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305218
นางสาวศรญัญา เรืองสวา่ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305219

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศภุสิรา แจม่ศรี
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุ2534802 B 5(0-600) อ. ดร.อนุรกัษ,์ อ.พนสั
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ฐติมิา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศุภสิรา แจ่มศรี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305219
นางสาวศภุสิรา แจม่ศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305220

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสริพิร ผิวผ่อง
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุ2534802 B 5(0-600) อ. ดร.อนุรกัษ,์ อ.พนสั
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ฐติมิา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสริิพร ผวิผ่อง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305220
นางสาวสริิพร ผิวผ่อง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305223

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุภารตัน์ แสงสอาด
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุ2534802 B 5(0-600) อ. ดร.อนุรกัษ,์ อ.พนสั
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ฐติมิา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุภารตัน ์แสงสอาด )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305223
นางสาวสภุารตัน์ แสงสอาด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305224

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเสาวลกัษณ์ มากลบั
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุ2534802 B 5(0-600) อ. ดร.อนุรกัษ,์ อ.พนสั
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ฐติมิา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเสาวลกัษณ์ มากลบั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305224
นางสาวเสาวลกัษณ์ มากลบั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305225

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรชพร พทุธรตัน์
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุ2534802 B 5(0-600) อ. ดร.อนุรกัษ,์ อ.พนสั
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ฐติมิา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรชพร พทุธรตัน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305225
นางสาวอรชพร พทุธรตัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305226

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอยัรนิทร ์ธนะศิรสิุวรรณ
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุ2534802 B 5(0-600) อ. ดร.อนุรกัษ,์ อ.พนสั
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ฐติมิา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอยัรินทร ์ธนะศิริสุวรรณ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305226
นางสาวอยัรินทร ์ธนะศิริสวุรรณ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305228

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจารุวทิย ์จุย้ละออง
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุ2534802 B 5(0-600) อ. ดร.อนุรกัษ,์ อ.พนสั
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ฐติมิา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจารุวทิย ์จุย้ละออง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305228
นายจารุวทิย ์จุย้ละออง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305230

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเจษฎา คาํโม
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุ2534802 B 5(0-600) อ. ดร.อนุรกัษ,์ อ.พนสั
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ฐติมิา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเจษฎา คาํโม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305230
นายเจษฎา คาํโม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305235

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายทปีกร แยม้ตาด
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุ2534802 B 5(0-600) อ. ดร.อนุรกัษ,์ อ.พนสั
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ฐติมิา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายทปีกร แยม้ตาด )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305235
นายทปีกร แยม้ตาด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305239

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายบญุญเรศ กลิ นเจรญิ
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุ2534802 B 5(0-600) อ. ดร.อนุรกัษ,์ อ.พนสั
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ฐติมิา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายบญุญเรศ กลิJนเจริญ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305239
นายบญุญเรศ กลิ นเจริญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305240

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพนากร ดิษฐราชา
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุ2534802 B 5(0-600) อ. ดร.อนุรกัษ,์ อ.พนสั
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ฐติมิา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพนากร ดษิฐราชา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305240
นายพนากร ดิษฐราชา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305241

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพลเกษม สะอาดนกั
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุ2534802 B 5(0-600) อ. ดร.อนุรกัษ,์ อ.พนสั
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ฐติมิา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพลเกษม สะอาดนกั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305241
นายพลเกษม สะอาดนกั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305244

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายรตันพงศ ์ปกักิ งเมือง
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุ2534802 B 5(0-600) อ. ดร.อนุรกัษ,์ อ.พนสั
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ฐติมิา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายรตันพงศ ์ปกักิJงเมอืง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305244
นายรตันพงศ ์ปกักิ งเมือง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305246

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวชัระ ไชยแกว้
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0A.6�) 0>>)การวจิยัเชงิปริมาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุ2534802 B 5(0-600) อ. ดร.อนุรกัษ,์ อ.พนสั
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ฐติมิา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวชัระ ไชยแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305246
นายวชัระ ไชยแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305247

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศราวฒุ ิตงัสุรตัน์
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุ2534802 B 5(0-600) อ. ดร.อนุรกัษ,์ อ.พนสั
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ฐติมิา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศราวุฒ ิตงัสุรตัน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305247
นายศราวฒุิ ตงัสรุตัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305248

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศิรศิกัดิV เณรตากอ้ง
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุ2534802 B 5(0-600) อ. ดร.อนุรกัษ,์ อ.พนสั
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ฐติมิา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศิริศกัดิv เณรตากอ้ง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305248
นายศิริศกัดิV เณรตากอ้ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305249

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสมยศ เอี ยมเยน็
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุ2534802 B 5(0-600) อ. ดร.อนุรกัษ,์ อ.พนสั
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ฐติมิา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสมยศ เอีJยมเยน็ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305249
นายสมยศ เอี ยมเยน็

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305250

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสรวศิ พากเพยีร
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุ2534802 B 5(0-600) อ. ดร.อนุรกัษ,์ อ.พนสั
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ฐติมิา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสรวศิ พากเพยีร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305250
นายสรวศิ พากเพยีร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305253

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอรรคพล คลา้ยคลงึ
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุ2534802 B 5(0-600) อ. ดร.อนุรกัษ,์ อ.พนสั
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ฐติมิา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอรรคพล คลา้ยคลงึ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305253
นายอรรคพล คลา้ยคลงึ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574305255

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอานนท ์มณฑาเรอืง
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5743-05/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาชมุ2534802 B 5(0-600) อ. ดร.อนุรกัษ,์ อ.พนสั
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ฐติมิา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอานนท ์มณฑาเรือง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ญาวณีิย ์รกัพาณิชย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574305255
นายอานนท ์มณฑาเรือง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574313003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัทพิร ไทยพทิกัษ์
โปรแกรมวชิา สารสนเทศศาสตรแ์ละบรรณารกัษศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5743-13/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสารสนเทศศา1634802 A 5(0-300) อ.สญัญา
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษาทางสารสนเทศศาสตรแ์ละ1634804 A 6(0-600) อ.สญัญา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจนัทพิร ไทยพทิกัษ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สริินาฏ วงศส์วา่งศิริ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 0

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574313003
นางสาวจนัทพิร ไทยพทิกัษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574313004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฏฐธดิา มากชุมโค
โปรแกรมวชิา สารสนเทศศาสตรแ์ละบรรณารกัษศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5743-13/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสารสนเทศศา1634802 A 5(0-300) อ.สญัญา
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษาทางสารสนเทศศาสตรแ์ละ1634804 A 6(0-600) อ.สญัญา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฏัฐธิดา มากชมุโค )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สริินาฏ วงศส์วา่งศิริ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 0

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574313004
นางสาวณัฏฐธิดา มากชมุโค

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574313005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทรรศน์วรรณ นาคโต
โปรแกรมวชิา สารสนเทศศาสตรแ์ละบรรณารกัษศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5743-13/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสารสนเทศศา1634802 A 5(0-300) อ.สญัญา
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษาทางสารสนเทศศาสตรแ์ละ1634804 A 6(0-600) อ.สญัญา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวทรรศนว์รรณ นาคโต )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สริินาฏ วงศส์วา่งศิริ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 0

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574313005
นางสาวทรรศน์วรรณ นาคโต

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574313006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนาภรณ์ เอี ยมศิริ
โปรแกรมวชิา สารสนเทศศาสตรแ์ละบรรณารกัษศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5743-13/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสารสนเทศศา1634802 A 5(0-300) อ.สญัญา
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษาทางสารสนเทศศาสตรแ์ละ1634804 A 6(0-600) อ.สญัญา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธนาภรณ์ เอีJยมศิริ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สริินาฏ วงศส์วา่งศิริ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 0

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574313006
นางสาวธนาภรณ์ เอี ยมศิริ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574313010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพไิลวรรณ ทบัทมิเพชร
โปรแกรมวชิา สารสนเทศศาสตรแ์ละบรรณารกัษศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5743-13/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสารสนเทศศา1634802 A 5(0-300) อ.สญัญา
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษาทางสารสนเทศศาสตรแ์ละ1634804 A 6(0-600) อ.สญัญา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพไิลวรรณ ทบัทมิเพชร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สริินาฏ วงศส์วา่งศิริ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 0

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574313010
นางสาวพไิลวรรณ ทบัทมิเพชร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574313013

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเมยธ์าว ีศิลาเวยีง
โปรแกรมวชิา สารสนเทศศาสตรแ์ละบรรณารกัษศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5743-13/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสารสนเทศศา1634802 A 5(0-300) อ.สญัญา
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษาทางสารสนเทศศาสตรแ์ละ1634804 A 6(0-600) อ.สญัญา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเมยธ์าว ีศิลาเวยีง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สริินาฏ วงศส์วา่งศิริ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 0

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574313013
นางสาวเมยธ์าว ีศิลาเวยีง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574313015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวยพุนิ อนิทรกัษ์
โปรแกรมวชิา สารสนเทศศาสตรแ์ละบรรณารกัษศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5743-13/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสารสนเทศศา1634802 A 5(0-300) อ.สญัญา
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษาทางสารสนเทศศาสตรแ์ละ1634804 A 6(0-600) อ.สญัญา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวยุพนิ อนิทรกัษ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สริินาฏ วงศส์วา่งศิริ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 0

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574313015
นางสาวยพุนิ อนิทรกัษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574313018

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววนัเพญ็ ไพรอด
โปรแกรมวชิา สารสนเทศศาสตรแ์ละบรรณารกัษศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5743-13/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสารสนเทศศา1634802 A 5(0-300) อ.สญัญา
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษาทางสารสนเทศศาสตรแ์ละ1634804 A 6(0-600) อ.สญัญา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววนัเพญ็ ไพรอด )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สริินาฏ วงศส์วา่งศิริ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 0

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574313018
นางสาววนัเพญ็ ไพรอด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574313021

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสมฤดี ภูม่าลยั
โปรแกรมวชิา สารสนเทศศาสตรแ์ละบรรณารกัษศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5743-13/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสารสนเทศศา1634802 A 5(0-300) อ.สญัญา
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษาทางสารสนเทศศาสตรแ์ละ1634804 A 6(0-600) อ.สญัญา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสมฤด ีภู่มาลยั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สริินาฏ วงศส์วา่งศิริ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 0

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574313021
นางสาวสมฤดี ภูม่าลยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574313023

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสริริตัน์ วงศข์จรกรกจิ
โปรแกรมวชิา สารสนเทศศาสตรแ์ละบรรณารกัษศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5743-13/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสารสนเทศศา1634802 A 5(0-300) อ.สญัญา
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษาทางสารสนเทศศาสตรแ์ละ1634804 A 6(0-600) อ.สญัญา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสริิรตัน ์วงศข์จรกรกจิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สริินาฏ วงศส์วา่งศิริ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 0

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574313023
นางสาวสริิรตัน์ วงศข์จรกรกจิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574313026

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุธดิา จนัทรจ์นิดา
โปรแกรมวชิา สารสนเทศศาสตรแ์ละบรรณารกัษศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5743-13/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสารสนเทศศา1634802 A 5(0-300) อ.สญัญา
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษาทางสารสนเทศศาสตรแ์ละ1634804 A 6(0-600) อ.สญัญา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุธิดา จนัทรจ์นิดา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สริินาฏ วงศส์วา่งศิริ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 0

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574313026
นางสาวสธุิดา จนัทรจ์นิดา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574313034

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรลิกัษณ์ ทรพัยเ์พิ มพูล
โปรแกรมวชิา สารสนเทศศาสตรแ์ละบรรณารกัษศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5743-13/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสารสนเทศศา1634802 A 5(0-300) อ.สญัญา
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษาทางสารสนเทศศาสตรแ์ละ1634804 A 6(0-600) อ.สญัญา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริลกัษณ์ ทรพัยเ์พิJมพูล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สริินาฏ วงศส์วา่งศิริ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 0

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574313034
นางสาวศิริลกัษณ์ ทรพัยเ์พิ มพูล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574313035

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวหทยัชนก ทรพัยส์นิ
โปรแกรมวชิา สารสนเทศศาสตรแ์ละบรรณารกัษศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5743-13/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสารสนเทศศา1634802 A 5(0-300) อ.สญัญา
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษาทางสารสนเทศศาสตรแ์ละ1634804 A 6(0-600) อ.สญัญา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวหทยัชนก ทรพัยส์นิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สริินาฏ วงศส์วา่งศิริ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 0

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574313035
นางสาวหทยัชนก ทรพัยส์นิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574313036

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวแสงดาว จนัทรช่์วง
โปรแกรมวชิา สารสนเทศศาสตรแ์ละบรรณารกัษศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5743-13/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสารสนเทศศา1634802 A 5(0-300) อ.สญัญา
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษาทางสารสนเทศศาสตรแ์ละ1634804 A 6(0-600) อ.สญัญา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวแสงดาว จนัทรช่์วง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สริินาฏ วงศส์วา่งศิริ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 0

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574313036
นางสาวแสงดาว จนัทรช่์วง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574316003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาญจนา จนัทรก์ํ  า
โปรแกรมวชิา ภาษาจนีปรญิญาตร ี> ปี

5743-16/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาจนี1574802 A 5(0-450) อ. ดร.พรเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกาญจนา จนัทรก์ํ Jา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.กรกมล ธนะโรจนรุ่์งเรือง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574316003
นางสาวกาญจนา จนัทรก์ํ  า

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574316004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาญจนาพร เกตแุกว้
โปรแกรมวชิา ภาษาจนีปรญิญาตร ี> ปี

5743-16/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาจนี1574802 A 5(0-450) อ. ดร.พรเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกาญจนาพร เกตแุกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.กรกมล ธนะโรจนรุ่์งเรือง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574316004
นางสาวกาญจนาพร เกตแุกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574316005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวคลอ้งฤทยั มั  นคง
โปรแกรมวชิา ภาษาจนีปรญิญาตร ี> ปี

5743-16/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0A.6�) 0>>0ภาษาจนี >1572104 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวคลอ้งฤทยั ม ั Jนคง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.กรกมล ธนะโรจนรุ่์งเรือง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574316005
นางสาวคลอ้งฤทยั ม ั  นคง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574316006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวคลัรยีา สงัประเสรฐิ
โปรแกรมวชิา ภาษาจนีปรญิญาตร ี> ปี

5743-16/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาจนี1574802 A 5(0-450) อ. ดร.พรเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวคลัรียา สงัประเสริฐ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.กรกมล ธนะโรจนรุ่์งเรือง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574316006
นางสาวคลัรียา สงัประเสริฐ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574316007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจรยิา บศุราทจิ
โปรแกรมวชิา ภาษาจนีปรญิญาตร ี> ปี

5743-16/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาจนี1574802 A 5(0-450) อ. ดร.พรเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจริยา บศุราทจิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.กรกมล ธนะโรจนรุ่์งเรือง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574316007
นางสาวจริยา บศุราทจิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574316008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัทรว์มิล ปรชีากร
โปรแกรมวชิา ภาษาจนีปรญิญาตร ี> ปี

5743-16/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>)ประวตัศิาสตรจ์นี1571501 A 3(3-0-6) อ.กมลทพิย์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) 0>>0ภาษาจนี >1572104 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0>>�การอ่านภาษาจนี )1572302 A 3(2-2-5) Mr.LIU 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจนัทรว์มิล ปรีชากร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.กรกมล ธนะโรจนรุ่์งเรือง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 3

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574316008
นางสาวจนัทรว์มิล ปรีชากร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574316012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจริาวรรณ เรอืงอรา่ม
โปรแกรมวชิา ภาษาจนีปรญิญาตร ี> ปี

5743-16/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาจนี1574802 A 5(0-450) อ. ดร.พรเพญ็
. ( - )สหกจิศึกษา1574804 B 5(0-450)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจริาวรรณ เรืองอร่าม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.กรกมล ธนะโรจนรุ่์งเรือง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 0

*
*

10 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574316012
นางสาวจริาวรรณ เรืองอร่าม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574316014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเจนจริา แสงธปิ
โปรแกรมวชิา ภาษาจนีปรญิญาตร ี> ปี

5743-16/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาจนี1574802 A 5(0-450) อ. ดร.พรเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเจนจริา แสงธิป )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.กรกมล ธนะโรจนรุ่์งเรือง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574316014
นางสาวเจนจริา แสงธิป

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574316016

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐกานต ์กลิ นโพธิVกลบั
โปรแกรมวชิา ภาษาจนีปรญิญาตร ี> ปี

5743-16/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาจนี1574802 A 5(0-450) อ. ดร.พรเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐักานต ์กลิJนโพธิvกลบั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.กรกมล ธนะโรจนรุ่์งเรือง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574316016
นางสาวณัฐกานต ์กลิ นโพธิVกลบั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574316018

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐสุดา เกยีวชนก
โปรแกรมวชิา ภาษาจนีปรญิญาตร ี> ปี

5743-16/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาจนี1574802 A 5(0-450) อ. ดร.พรเพญ็
. ( - )สหกจิศึกษา1574804 B 5(0-450)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัสุดา เกยีวชนก )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.กรกมล ธนะโรจนรุ่์งเรือง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 0

*
*

10 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574316018
นางสาวณัฐสดุา เกยีวชนก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574316022

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธญัชนก ปนิชิวารทตั
โปรแกรมวชิา ภาษาจนีปรญิญาตร ี> ปี

5743-16/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาจนี1574802 A 5(0-450) อ. ดร.พรเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธญัชนก ปนิชวิารทตั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.กรกมล ธนะโรจนรุ่์งเรือง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574316022
นางสาวธญัชนก ปนิชิวารทตั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574316029

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภทัรพร อธบิดีธนาพฒัน์
โปรแกรมวชิา ภาษาจนีปรญิญาตร ี> ปี

5743-16/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาจนี1574802 A 5(0-450) อ. ดร.พรเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภทัรพร อธิบดธีนาพฒัน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.กรกมล ธนะโรจนรุ่์งเรือง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574316029
นางสาวภทัรพร อธิบดีธนาพฒัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574316033

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรมยช์ล ีแกว้มาก
โปรแกรมวชิา ภาษาจนีปรญิญาตร ี> ปี

5743-16/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาจนี1574802 A 5(0-450) อ. ดร.พรเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรมยช์ล ีแกว้มาก )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.กรกมล ธนะโรจนรุ่์งเรือง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574316033
นางสาวรมยช์ล ีแกว้มาก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574316036

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววจิติรา ผลลาภ
โปรแกรมวชิา ภาษาจนีปรญิญาตร ี> ปี

5743-16/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาจนี1574802 A 5(0-450) อ. ดร.พรเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววจิติรา ผลลาภ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.กรกมล ธนะโรจนรุ่์งเรือง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574316036
นางสาววจิติรา ผลลาภ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574316038

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสริวิรรณ เนียมพบูิลย์
โปรแกรมวชิา ภาษาจนีปรญิญาตร ี> ปี

5743-16/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาจนี1574802 A 5(0-450) อ. ดร.พรเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสริิวรรณ เนียมพบูิลย ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.กรกมล ธนะโรจนรุ่์งเรือง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574316038
นางสาวสริิวรรณ เนียมพบูิลย์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574316039

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุทธดิา นุชนารถ
โปรแกรมวชิา ภาษาจนีปรญิญาตร ี> ปี

5743-16/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาจนี1574802 A 5(0-450) อ. ดร.พรเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุทธิดา นุชนารถ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.กรกมล ธนะโรจนรุ่์งเรือง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574316039
นางสาวสทุธิดา นุชนารถ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574316041

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุรนิทรร์ตัน์ คาํกองแกว้
โปรแกรมวชิา ภาษาจนีปรญิญาตร ี> ปี

5743-16/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��)การฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาจนี1574802 A 5(0-450) อ. ดร.พรเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุรินทรร์ตัน ์คาํกองแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.กรกมล ธนะโรจนรุ่์งเรือง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574316041
นางสาวสรุินทรร์ตัน์ คาํกองแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574316042

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุวนนัท ์เชื9 อปรางค์
โปรแกรมวชิา ภาษาจนีปรญิญาตร ี> ปี

5743-16/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาจนี1574802 A 5(0-450) อ. ดร.พรเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุวนนัท ์เชื@อปรางค ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.กรกมล ธนะโรจนรุ่์งเรือง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574316042
นางสาวสวุนนัท ์เชื9 อปรางค์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574316043

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุวนนัท ์นอ้ยนาลุม่
โปรแกรมวชิา ภาษาจนีปรญิญาตร ี> ปี

5743-16/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาจนี1574802 A 5(0-450) อ. ดร.พรเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุวนนัท ์นอ้ยนาลุม่ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.กรกมล ธนะโรจนรุ่์งเรือง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574316043
นางสาวสวุนนัท ์นอ้ยนาลุม่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574316047

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอนรรตนงค ์พลายยงค์
โปรแกรมวชิา ภาษาจนีปรญิญาตร ี> ปี

5743-16/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��)การฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาจนี1574802 A 5(0-450) อ. ดร.พรเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอนรรตนงค ์พลายยงค ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.กรกมล ธนะโรจนรุ่์งเรือง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574316047
นางสาวอนรรตนงค ์พลายยงค์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574316048

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรทยั จ ั  นเพชร
โปรแกรมวชิา ภาษาจนีปรญิญาตร ี> ปี

5743-16/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาจนี1574802 A 5(0-450) อ. ดร.พรเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรทยั จ ั Jนเพชร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.กรกมล ธนะโรจนรุ่์งเรือง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574316048
นางสาวอรทยั จ ั  นเพชร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574316049

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรอมุา บตุรพุม่
โปรแกรมวชิา ภาษาจนีปรญิญาตร ี> ปี

5743-16/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาจนี1574802 A 5(0-450) อ. ดร.พรเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรอมุา บตุรพุ่ม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.กรกมล ธนะโรจนรุ่์งเรือง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574316049
นางสาวอรอมุา บตุรพุม่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574316056

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพจนีย ์จติตส์วสัดิV
โปรแกรมวชิา ภาษาจนีปรญิญาตร ี> ปี

5743-16/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาจนี1574802 A 5(0-450) อ. ดร.พรเพญ็

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพจนีย ์จติตส์วสัดิv )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.กรกมล ธนะโรจนรุ่์งเรือง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574316056
นางสาวพจนีย ์จติตส์วสัดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574317008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนํ9ามนต ์กลอ่มสกลุ
โปรแกรมวชิา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี> ปี

5743-17/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางศิลปะและการ2014802 A 3(0-280) อ.เขมา, อ.นนัทยิา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.กาญจนี, อ.ภทัรา
จ. (�.��-��.��) .NC.ผศ.ตรีวทิย์
. ( - )สหกจิศึกษาดา้นศิลปะและการออกแบบ2014804 B 5(0-600)
พฤ. (06.6�-0A.6�) ยมินนัทนาการเพืJอชวีติ4080102 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนํ@ามนต ์กลอ่มสกลุ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.นนัทยิา ดอนเกดิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 0

*
*

10 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574317008
นางสาวนํ9ามนต ์กลอ่มสกลุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574317009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเนตรนภา เกษโกศล
โปรแกรมวชิา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี> ปี

5743-17/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) SU-407ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 A 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
. ( - )สหกจิศึกษาดา้นศิลปะและการออกแบบ2014804 B 5(0-600)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-407การสรา้งเสริมสุขภาวะ4070301 B 3(3-0-6) อ.บวรจติ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.กฬีาเพืJอพฒันาสุขภาพ4080101 A 2(1-2-3) รศ.ยศ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเนตรนภา เกษโกศล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.นนัทยิา ดอนเกดิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7
 6

*
*

13 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574317009
นางสาวเนตรนภา เกษโกศล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574317010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเบญจมาศ พรายแกว้
โปรแกรมวชิา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี> ปี

5743-17/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางศิลปะและการ2014802 A 3(0-280) อ.เขมา, อ.นนัทยิา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.กาญจนี, อ.ภทัรา
จ. (�.��-��.��) .NC.ผศ.ตรีวทิย์
. ( - )สหกจิศึกษาดา้นศิลปะและการออกแบบ2014804 B 5(0-600)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเบญจมาศ พรายแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.นนัทยิา ดอนเกดิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574317010
นางสาวเบญจมาศ พรายแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574317011

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวประจงจติร ์พรมโคตร
โปรแกรมวชิา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี> ปี

5743-17/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางศิลปะและการ2014802 A 3(0-280) อ.เขมา, อ.นนัทยิา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.กาญจนี, อ.ภทัรา
จ. (�.��-��.��) .NC.ผศ.ตรีวทิย์
. ( - )สหกจิศึกษาดา้นศิลปะและการออกแบบ2014804 B 5(0-600)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวประจงจติร ์พรมโคตร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.นนัทยิา ดอนเกดิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574317011
นางสาวประจงจติร ์พรมโคตร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574317012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปวณีา ฉิมพาลี
โปรแกรมวชิา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี> ปี

5743-17/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางศิลปะและการ2014802 A 3(0-280) อ.เขมา, อ.นนัทยิา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.กาญจนี, อ.ภทัรา
จ. (�.��-��.��) .NC.ผศ.ตรีวทิย์
. ( - )สหกจิศึกษาดา้นศิลปะและการออกแบบ2014804 B 5(0-600)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปวณีา ฉิมพาล ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.นนัทยิา ดอนเกดิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574317012
นางสาวปวณีา ฉิมพาลี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574317014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมานะพร ออ๊กเกลี9ยง
โปรแกรมวชิา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี> ปี

5743-17/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางศิลปะและการ2014802 A 3(0-280) อ.เขมา, อ.นนัทยิา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.กาญจนี, อ.ภทัรา
จ. (�.��-��.��) .NC.ผศ.ตรีวทิย์
. ( - )สหกจิศึกษาดา้นศิลปะและการออกแบบ2014804 B 5(0-600)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมานะพร ออ๊กเกลี@ยง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.นนัทยิา ดอนเกดิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574317014
นางสาวมานะพร ออ๊กเกลี9ยง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574317015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรดา ทบัทมิทอง
โปรแกรมวชิา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี> ปี

5743-17/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางศิลปะและการ2014802 A 3(0-280) อ.เขมา, อ.นนัทยิา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.กาญจนี, อ.ภทัรา
จ. (�.��-��.��) .NC.ผศ.ตรีวทิย์
. ( - )สหกจิศึกษาดา้นศิลปะและการออกแบบ2014804 B 5(0-600)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรดา ทบัทมิทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.นนัทยิา ดอนเกดิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574317015
นางสาวรดา ทบัทมิทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574317016

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววเรรตัญ ์ประดิษฐก์าฬจนะ
โปรแกรมวชิา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี> ปี

5743-17/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางศิลปะและการ2014802 A 3(0-280) อ.เขมา, อ.นนัทยิา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.กาญจนี, อ.ภทัรา
จ. (�.��-��.��) .NC.ผศ.ตรีวทิย์
. ( - )สหกจิศึกษาดา้นศิลปะและการออกแบบ2014804 B 5(0-600)
พฤ. (06.6�-0A.6�) ยมินนัทนาการเพืJอชวีติ4080102 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววเรรตัญ ์ประดษิฐก์าฬจนะ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.นนัทยิา ดอนเกดิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 0

*
*

10 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574317016
นางสาววเรรตัญ ์ประดิษฐก์าฬจนะ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574317025

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจกัรกรชิ สามนคร
โปรแกรมวชิา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี> ปี

5743-17/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ Aออกแบบโฆษณา )2013317 A 3(2-2-5) ผศ.ตรีวทิย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางศิลปะและการ2014802 A 3(0-280) อ.เขมา, อ.นนัทยิา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.กาญจนี, อ.ภทัรา
จ. (�.��-��.��) .NC.ผศ.ตรีวทิย์
. ( - )สหกจิศึกษาดา้นศิลปะและการออกแบบ2014804 B 5(0-600)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจกัรกริช สามนคร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.นนัทยิา ดอนเกดิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 0

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574317025
นายจกัรกริช สามนคร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574317026

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจกัรพงศ ์นํ9าเพชร
โปรแกรมวชิา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี> ปี

5743-17/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางศิลปะและการ2014802 A 3(0-280) อ.เขมา, อ.นนัทยิา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.กาญจนี, อ.ภทัรา
จ. (�.��-��.��) .NC.ผศ.ตรีวทิย์
. ( - )สหกจิศึกษาดา้นศิลปะและการออกแบบ2014804 B 5(0-600)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจกัรพงศ ์นํ@าเพชร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.นนัทยิา ดอนเกดิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574317026
นายจกัรพงศ ์นํ9าเพชร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574317028

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายตะวนั แกว้พรม
โปรแกรมวชิา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี> ปี

5743-17/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางศิลปะและการ2014802 A 3(0-280) อ.เขมา, อ.นนัทยิา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.กาญจนี, อ.ภทัรา
จ. (�.��-��.��) .NC.ผศ.ตรีวทิย์
. ( - )สหกจิศึกษาดา้นศิลปะและการออกแบบ2014804 B 5(0-600)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายตะวนั แกว้พรม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.นนัทยิา ดอนเกดิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574317028
นายตะวนั แกว้พรม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574317031

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนราธปิ สุขกนัตะ
โปรแกรมวชิา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี> ปี

5743-17/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) SU-407ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 A 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางศิลปะและการ2014802 A 3(0-280) อ.เขมา, อ.นนัทยิา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.กาญจนี, อ.ภทัรา
จ. (�.��-��.��) .NC.ผศ.ตรีวทิย์
. ( - )สหกจิศึกษาดา้นศิลปะและการออกแบบ2014804 B 5(0-600)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนราธิป สุขกนัตะ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.นนัทยิา ดอนเกดิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 3

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574317031
นายนราธิป สขุกนัตะ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574317032

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนฤพล สุรศพัท์
โปรแกรมวชิา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี> ปี

5743-17/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางศิลปะและการ2014802 A 3(0-280) อ.เขมา, อ.นนัทยิา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.กาญจนี, อ.ภทัรา
จ. (�.��-��.��) .NC.ผศ.ตรีวทิย์
. ( - )สหกจิศึกษาดา้นศิลปะและการออกแบบ2014804 B 5(0-600)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนฤพล สุรศพัท ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.นนัทยิา ดอนเกดิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574317032
นายนฤพล สรุศพัท์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574317034

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายปรมินทร ์สุสุทธิ
โปรแกรมวชิา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี> ปี

5743-17/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางศิลปะและการ2014802 A 3(0-280) อ.เขมา, อ.นนัทยิา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.กาญจนี, อ.ภทัรา
จ. (�.��-��.��) .NC.ผศ.ตรีวทิย์
. ( - )สหกจิศึกษาดา้นศิลปะและการออกแบบ2014804 B 5(0-600)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายปรมนิทร ์สุสุทธิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.นนัทยิา ดอนเกดิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574317034
นายปรมินทร ์สสุทุธิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574317038

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพฒันพงษ ์แพทยเ์พยีร
โปรแกรมวชิา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี> ปี

5743-17/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) SU-407ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 A 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ Aออกแบบโฆษณา )2013317 A 3(2-2-5) ผศ.ตรีวทิย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )สหกจิศึกษาดา้นศิลปะและการออกแบบ2014804 B 5(0-600)
พฤ. (06.6�-0A.6�) ยมินนัทนาการเพืJอชวีติ4080102 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพฒันพงษ ์แพทยเ์พยีร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.นนัทยิา ดอนเกดิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 3

*
*

13 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574317038
นายพฒันพงษ ์แพทยเ์พยีร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574317039

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพนัธก์รานต ์วจิารย์
โปรแกรมวชิา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี> ปี

5743-17/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางศิลปะและการ2014802 A 3(0-280) อ.เขมา, อ.นนัทยิา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.กาญจนี, อ.ภทัรา
จ. (�.��-��.��) .NC.ผศ.ตรีวทิย์
. ( - )สหกจิศึกษาดา้นศิลปะและการออกแบบ2014804 B 5(0-600)
พฤ. (06.6�-0A.6�) ยมินนัทนาการเพืJอชวีติ4080102 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพนัธก์รานต ์วจิารย ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.นนัทยิา ดอนเกดิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10
 0

*
*

10 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574317039
นายพนัธก์รานต ์วจิารย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574317040

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายยสนิธร คงศรี
โปรแกรมวชิา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี> ปี

5743-17/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางศิลปะและการ2014802 A 3(0-280) อ.เขมา, อ.นนัทยิา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.กาญจนี, อ.ภทัรา
จ. (�.��-��.��) .NC.ผศ.ตรีวทิย์
. ( - )สหกจิศึกษาดา้นศิลปะและการออกแบบ2014804 B 5(0-600)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายยสนิธร คงศรี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.นนัทยิา ดอนเกดิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574317040
นายยสนิธร คงศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574317048

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอศัวนิ อนิทรนาง
โปรแกรมวชิา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี> ปี

5743-17/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) SU-407ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 A 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
. ( - )สหกจิศึกษาดา้นศิลปะและการออกแบบ2014804 B 5(0-600)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-407การสรา้งเสริมสุขภาวะ4070301 B 3(3-0-6) อ.บวรจติ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.กฬีาเพืJอพฒันาสุขภาพ4080101 A 2(1-2-3) รศ.ยศ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอศัวนิ อนิทรนาง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.นนัทยิา ดอนเกดิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7
 6

*
*

13 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574317048
นายอศัวนิ อนิทรนาง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574327008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเกศรนิทร ์พรมเลศิ
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5743-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0>AAภาษาไทยเพืJอการคดิวเิคราะห์1540203 C 3(3-0-6) อ.จตพุร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>�>ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 m 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเกศรินทร ์พรมเลศิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ยุพนิ อุ่นแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 9

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574327008
นางสาวเกศรินทร ์พรมเลศิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574327014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชลธชิา ศรเีหรา
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5743-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>0ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 D 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) >6>โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 K 3(3-0-6) อ. ดร.สุดารตัน์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6�สิJงแวดลอ้มกบัการพฒันาทีJย ั Jงยนื4010703 B 3(3-0-6) ผศ.สุภาดา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชลธิชา ศรีเหรา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ยุพนิ อุ่นแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 9

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574327014
นางสาวชลธิชา ศรีเหรา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574327024

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐรกิา ปะรเิวทงั
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5743-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (06.6�-0A.6�) >6�คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัริกา ปะริเวทงั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ยุพนิ อุ่นแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574327024
นางสาวณัฐริกา ปะริเวทงั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574327048

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมณีรตัน์ อกัษรกาญจน์
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5743-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0>AAภาษาไทยเพืJอการคดิวเิคราะห์1540203 B 3(3-0-6) อ.จตพุร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมณีรตัน ์อกัษรกาญจน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ยุพนิ อุ่นแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574327048
นางสาวมณีรตัน์ อกัษรกาญจน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574327058

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรยิา แซ่เจา
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5743-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) >6>โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 K 3(3-0-6) อ. ดร.สุดารตัน์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6�สิJงแวดลอ้มกบัการพฒันาทีJย ั Jงยนื4010703 B 3(3-0-6) ผศ.สุภาดา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววริยา แซ่เจา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ยุพนิ อุ่นแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 6

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574327058
นางสาววริยา แซ่เจา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574327072

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสารวนิ พนัธช์าติ
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5743-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>0ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 D 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) >6>โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 K 3(3-0-6) อ. ดร.สุดารตัน์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6�สิJงแวดลอ้มกบัการพฒันาทีJย ั Jงยนื4010703 B 3(3-0-6) ผศ.สุภาดา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสารวนิ พนัธช์าต ิ)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ยุพนิ อุ่นแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 9

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574327072
นางสาวสารวนิ พนัธช์าติ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574327083

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุธชิา ตรลีาภี
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5743-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (06.6�-0A.6�) >6�คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุธิชา ตรีลาภ ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ยุพนิ อุ่นแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574327083
นางสาวสธุิชา ตรีลาภี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574327087

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุมิตรา ทองเหลอื
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5743-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุมติรา ทองเหลอื )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ยุพนิ อุ่นแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574327087
นางสาวสมิุตรา ทองเหลอื

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574327096

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวไอรนิ อรุณพูลทรพัย์
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5743-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>0ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 D 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) >6>โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 K 3(3-0-6) อ. ดร.สุดารตัน์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6�สิJงแวดลอ้มกบัการพฒันาทีJย ั Jงยนื4010703 B 3(3-0-6) ผศ.สุภาดา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวไอริน อรุณพูลทรพัย ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ยุพนิ อุ่นแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 9

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574327096
นางสาวไอริน อรุณพูลทรพัย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574327097

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกรวชัร คชพนัธ์
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5743-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0>AAภาษาไทยเพืJอการคดิวเิคราะห์1540203 B 3(3-0-6) อ.จตพุร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกรวชัร คชพนัธ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ยุพนิ อุ่นแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574327097
นายกรวชัร คชพนัธ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574327110

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศภุกจิ บญุประเสรฐิ
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5743-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (06.6�-0A.6�) >6�คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศุภกจิ บญุประเสริฐ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ยุพนิ อุ่นแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574327110
นายศภุกจิ บญุประเสริฐ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574327122

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายภานุวฒัน์ แสงทอง
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5743-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0>>�ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 B 3(3-0-6) อ.พรพมิล

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายภานุวฒัน ์แสงทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ยุพนิ อุ่นแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574327122
นายภานุวฒัน์ แสงทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574327126

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวลลติา เทศเดช
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5743-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) 0>AAภาษาไทยเพืJอการคดิวเิคราะห์1540203 A 3(3-0-6) อ.จตพุร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>�>ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 m 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>0ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 D 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>�ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 B 3(3-0-6) อ.พรพมิล
ศ. (06.6�-0A.6�) >6�คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวลลติา เทศเดช )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ยุพนิ อุ่นแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
15

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574327126
นางสาวลลติา เทศเดช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574328001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกอร จนัทรแ์กว้
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5743-28/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0>A�ภาษาไทยเพืJอการสืJอสาร1540201 L 3(3-0-6) ผศ.สุดใจ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกนกอร จนัทรแ์กว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ยุพนิ อุ่นแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574328001
นางสาวกนกอร จนัทรแ์กว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574328004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลรตัน์ เทศสมบตัิ
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5743-28/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกมลรตัน ์เทศสมบตั ิ)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ยุพนิ อุ่นแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574328004
นางสาวกมลรตัน์ เทศสมบตัิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574328022

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐรกิา โคตรหสัดี
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5743-28/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัริกา โคตรหสัด ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ยุพนิ อุ่นแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574328022
นางสาวณัฐริกา โคตรหสัดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574328026

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวตนิซมีา อดุลฮมี
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5743-28/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวตนิซมีา อดุลฮมี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ยุพนิ อุ่นแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574328026
นางสาวตนิซีมา อดลุฮมี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574328036

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเบญจมาภรณ์ เทยีนทวี
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5743-28/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0>>�ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 B 3(3-0-6) อ.พรพมิล

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเบญจมาภรณ์ เทยีนทว ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ยุพนิ อุ่นแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574328036
นางสาวเบญจมาภรณ์ เทยีนทวี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574328044

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปาวณีิ แกมสุวรรณ
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5743-28/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปาวณีิ แกมสุวรรณ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ยุพนิ อุ่นแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574328044
นางสาวปาวณีิ แกมสวุรรณ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574328077

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชิญาภา อดุมวรรณ
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5743-28/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0>>�ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 B 3(3-0-6) อ.พรพมิล

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพชิญาภา อดุมวรรณ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ยุพนิ อุ่นแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574328077
นางสาวพชิญาภา อดุมวรรณ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574328085

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชนะชยั สุวรรณพนัธ์
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5743-28/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0>>�ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 B 3(3-0-6) อ.พรพมิล

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชนะชยั สุวรรณพนัธ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ยุพนิ อุ่นแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574328085
นายชนะชยั สวุรรณพนัธ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574328107

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอจัฉรยิา อยู่ที 
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5743-28/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0A.6�) )6AAการเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 A 3(2-2-5) อ.ศิวาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>�ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 B 3(3-0-6) อ.พรพมิล
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>6)เพชรบรุีศึกษา2500105 E 3(3-0-6) อ.พนสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-407การสรา้งเสริมสุขภาวะ4070301 B 3(3-0-6) อ.บวรจติ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอจัฉริยา อยู่ทีJ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ยุพนิ อุ่นแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 9

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574328107
นางสาวอจัฉริยา อยูท่ี 

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574329003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายปกรณ์ จติประสพเนตร
โปรแกรมวชิา อตุสาหกรรมการท่องเทีJยวและบรกิารระหว่างปรปรญิญาตร ี> ปี

5743-29/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) SU-407ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 A 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0A0)เทคโนโลยทีอ้งถิJน5800101 A 3(3-0-6) อ.ประเสริฐ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )AA�>การวางแผนและพฒันาการท่องเทีJยว9741201 A 3(3-0-6) อ.ณฐักานต,์ อ.ใหม่ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6>0การพฒันาทรพัยากรการท่องเทีJยว9741202 A 3(3-0-6) อ.ณฐักานต์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) SU-409การสืJอสารภาษาองักฤษเบื@องตน้9742402 A 3(3-0-6) อ.ใหม่ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6>6การจดัการธุรกจิการบนิ9744304 A 3(3-0-6) อ.อรวรรณ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )A��Aการฝึกทกัษะบคุลกิภาพและการสมัภาษณ์9744501 A 3(2-2-5) อ.ใหม,่ อ.ใหม่ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6��ภาษาองักฤษเพืJอการปฏบิตังิานในอตุสาห9744703 A 0(3-0-6) อ. ดร.กฤษดา 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00006 B 0(0-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00007 A 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายปกรณ์ จติประสพเนตร )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อรวรรณ เหมอืนภกัตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574329003
นายปกรณ์ จติประสพเนตร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574329006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกรรณิการ ์พว่งจนี
โปรแกรมวชิา อตุสาหกรรมการท่องเทีJยวและบรกิารระหว่างปรปรญิญาตร ี> ปี

5743-29/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0�.6�) 60�0เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืJอสาร4120101 R 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0A0)พลงังานทดแทน5540602 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )AA�>การวางแผนและพฒันาการท่องเทีJยว9741201 A 3(3-0-6) อ.ณฐักานต,์ อ.ใหม่ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6>0การพฒันาทรพัยากรการท่องเทีJยว9741202 A 3(3-0-6) อ.ณฐักานต์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) SU-409การสืJอสารภาษาองักฤษเบื@องตน้9742402 A 3(3-0-6) อ.ใหม่ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6>6การจดัการธุรกจิการบนิ9744304 A 3(3-0-6) อ.อรวรรณ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )A��Aการฝึกทกัษะบคุลกิภาพและการสมัภาษณ์9744501 A 3(2-2-5) อ.ใหม,่ อ.ใหม่ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6��ภาษาองักฤษเพืJอการปฏบิตังิานในอตุสาห9744703 A 0(3-0-6) อ. ดร.กฤษดา 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกรรณิการ ์พ่วงจนี )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อรวรรณ เหมอืนภกัตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
15

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574329006
นางสาวกรรณิการ ์พว่งจนี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574329007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกชพร หอมกลิ น
โปรแกรมวชิา อตุสาหกรรมการท่องเทีJยวและบรกิารระหว่างปรปรญิญาตร ี> ปี

5743-29/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0>.6�-0C.6�) 0A0)พลงังานทดแทน5540602 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0A0)เทคโนโลยทีอ้งถิJน5800101 A 3(3-0-6) อ.ประเสริฐ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )AA�>การวางแผนและพฒันาการท่องเทีJยว9741201 A 3(3-0-6) อ.ณฐักานต,์ อ.ใหม่ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6>0การพฒันาทรพัยากรการท่องเทีJยว9741202 A 3(3-0-6) อ.ณฐักานต์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) SU-409การสืJอสารภาษาองักฤษเบื@องตน้9742402 A 3(3-0-6) อ.ใหม่ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6>6การจดัการธุรกจิการบนิ9744304 A 3(3-0-6) อ.อรวรรณ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )A��Aการฝึกทกัษะบคุลกิภาพและการสมัภาษณ์9744501 A 3(2-2-5) อ.ใหม,่ อ.ใหม่ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6��ภาษาองักฤษเพืJอการปฏบิตังิานในอตุสาห9744703 A 0(3-0-6) อ. ดร.กฤษดา 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00006 B 0(0-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00007 A 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกชพร หอมกลิJน )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อรวรรณ เหมอืนภกัตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574329007
นางสาวกชพร หอมกลิ น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574329008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกลัยารตัน์ ประสพนุช (ทนุ)
โปรแกรมวชิา อตุสาหกรรมการท่องเทีJยวและบรกิารระหว่างปรปรญิญาตร ี> ปี

5743-29/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0�.6�) 60�0เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืJอสาร4120101 R 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )AA�>การวางแผนและพฒันาการท่องเทีJยว9741201 A 3(3-0-6) อ.ณฐักานต,์ อ.ใหม่ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6>0การพฒันาทรพัยากรการท่องเทีJยว9741202 A 3(3-0-6) อ.ณฐักานต์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) SU-409การสืJอสารภาษาองักฤษเบื@องตน้9742402 A 3(3-0-6) อ.ใหม่ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6>6การจดัการธุรกจิการบนิ9744304 A 3(3-0-6) อ.อรวรรณ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )A��Aการฝึกทกัษะบคุลกิภาพและการสมัภาษณ์9744501 A 3(2-2-5) อ.ใหม,่ อ.ใหม่ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6��ภาษาองักฤษเพืJอการปฏบิตังิานในอตุสาห9744703 A 0(3-0-6) อ. ดร.กฤษดา 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกลัยารตัน ์ประสพนุช (ทนุ) )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อรวรรณ เหมอืนภกัตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
12

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574329008
นางสาวกลัยารตัน์ ประสพนุช (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574329009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวบษุยา บญุญาหาร
โปรแกรมวชิา อตุสาหกรรมการท่องเทีJยวและบรกิารระหว่างปรปรญิญาตร ี> ปี

5743-29/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0�.6�) 60�0เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืJอสาร4120101 R 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )AA�>การวางแผนและพฒันาการท่องเทีJยว9741201 A 3(3-0-6) อ.ณฐักานต,์ อ.ใหม่ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6>0การพฒันาทรพัยากรการท่องเทีJยว9741202 A 3(3-0-6) อ.ณฐักานต์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) SU-409การสืJอสารภาษาองักฤษเบื@องตน้9742402 A 3(3-0-6) อ.ใหม่ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6>6การจดัการธุรกจิการบนิ9744304 A 3(3-0-6) อ.อรวรรณ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )A��Aการฝึกทกัษะบคุลกิภาพและการสมัภาษณ์9744501 A 3(2-2-5) อ.ใหม,่ อ.ใหม่ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6��ภาษาองักฤษเพืJอการปฏบิตังิานในอตุสาห9744703 A 0(3-0-6) อ. ดร.กฤษดา 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวบษุยา บญุญาหาร )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อรวรรณ เหมอืนภกัตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
12

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574329009
นางสาวบษุยา บญุญาหาร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574329011

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวประณิตา ม่วงทอง
โปรแกรมวชิา อตุสาหกรรมการท่องเทีJยวและบรกิารระหว่างปรปรญิญาตร ี> ปี

5743-29/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0A0)เทคโนโลยทีอ้งถิJน5800101 A 3(3-0-6) อ.ประเสริฐ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )AA�>การวางแผนและพฒันาการท่องเทีJยว9741201 A 3(3-0-6) อ.ณฐักานต,์ อ.ใหม่ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6>0การพฒันาทรพัยากรการท่องเทีJยว9741202 A 3(3-0-6) อ.ณฐักานต์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) SU-409การสืJอสารภาษาองักฤษเบื@องตน้9742402 A 3(3-0-6) อ.ใหม่ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6>6การจดัการธุรกจิการบนิ9744304 A 3(3-0-6) อ.อรวรรณ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )A��Aการฝึกทกัษะบคุลกิภาพและการสมัภาษณ์9744501 A 3(2-2-5) อ.ใหม,่ อ.ใหม่ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6��ภาษาองักฤษเพืJอการปฏบิตังิานในอตุสาห9744703 A 0(3-0-6) อ. ดร.กฤษดา 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00006 B 0(0-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00007 A 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวประณิตา มว่งทอง )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อรวรรณ เหมอืนภกัตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574329011
นางสาวประณิตา ม่วงทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574329013

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปิยนนัท ์ศรสีม
โปรแกรมวชิา อตุสาหกรรมการท่องเทีJยวและบรกิารระหว่างปรปรญิญาตร ี> ปี

5743-29/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) )AA�>การวางแผนและพฒันาการท่องเทีJยว9741201 A 3(3-0-6) อ.ณฐักานต,์ อ.ใหม่ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6>0การพฒันาทรพัยากรการท่องเทีJยว9741202 A 3(3-0-6) อ.ณฐักานต์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) SU-409การสืJอสารภาษาองักฤษเบื@องตน้9742402 A 3(3-0-6) อ.ใหม่ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6>6การจดัการธุรกจิการบนิ9744304 A 3(3-0-6) อ.อรวรรณ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )A��Aการฝึกทกัษะบคุลกิภาพและการสมัภาษณ์9744501 A 3(2-2-5) อ.ใหม,่ อ.ใหม่ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6��ภาษาองักฤษเพืJอการปฏบิตังิานในอตุสาห9744703 A 0(3-0-6) อ. ดร.กฤษดา 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00006 B 0(0-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00007 A 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปิยนนัท ์ศรีสม )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อรวรรณ เหมอืนภกัตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
12

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574329013
นางสาวปิยนนัท ์ศรีสม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574329014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชลธชิา สาระวลัย์
โปรแกรมวชิา อตุสาหกรรมการท่องเทีJยวและบรกิารระหว่างปรปรญิญาตร ี> ปี

5743-29/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0A0)เทคโนโลยทีอ้งถิJน5800101 A 3(3-0-6) อ.ประเสริฐ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )AA�>การวางแผนและพฒันาการท่องเทีJยว9741201 A 3(3-0-6) อ.ณฐักานต,์ อ.ใหม่ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6>0การพฒันาทรพัยากรการท่องเทีJยว9741202 A 3(3-0-6) อ.ณฐักานต์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) SU-409การสืJอสารภาษาองักฤษเบื@องตน้9742402 A 3(3-0-6) อ.ใหม่ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6>6การจดัการธุรกจิการบนิ9744304 A 3(3-0-6) อ.อรวรรณ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )A��Aการฝึกทกัษะบคุลกิภาพและการสมัภาษณ์9744501 A 3(2-2-5) อ.ใหม,่ อ.ใหม่ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6��ภาษาองักฤษเพืJอการปฏบิตังิานในอตุสาห9744703 A 0(3-0-6) อ. ดร.กฤษดา 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชลธิชา สาระวลัย ์)

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อรวรรณ เหมอืนภกัตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574329014
นางสาวชลธิชา สาระวลัย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574329015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภานุมาศ อนิทรห์นุน
โปรแกรมวชิา อตุสาหกรรมการท่องเทีJยวและบรกิารระหว่างปรปรญิญาตร ี> ปี

5743-29/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) G6)ภาษาไทยเพืJอการสืJอสาร1540201 C 3(3-0-6) อ.ศิวาพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )AA�>การวางแผนและพฒันาการท่องเทีJยว9741201 A 3(3-0-6) อ.ณฐักานต,์ อ.ใหม่ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6>0การพฒันาทรพัยากรการท่องเทีJยว9741202 A 3(3-0-6) อ.ณฐักานต์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) SU-409การสืJอสารภาษาองักฤษเบื@องตน้9742402 A 3(3-0-6) อ.ใหม่ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6>6การจดัการธุรกจิการบนิ9744304 A 3(3-0-6) อ.อรวรรณ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )A��Aการฝึกทกัษะบคุลกิภาพและการสมัภาษณ์9744501 A 3(2-2-5) อ.ใหม,่ อ.ใหม่ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6��ภาษาองักฤษเพืJอการปฏบิตังิานในอตุสาห9744703 A 0(3-0-6) อ. ดร.กฤษดา 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00006 B 0(0-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00007 A 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภานุมาศ อนิทรห์นุน )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อรวรรณ เหมอืนภกัตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574329015
นางสาวภานุมาศ อนิทรห์นุน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574329016

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุง่ทวิา จวงศร
โปรแกรมวชิา อตุสาหกรรมการท่องเทีJยวและบรกิารระหว่างปรปรญิญาตร ี> ปี

5743-29/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0�.6�) 60�0เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืJอสาร4120101 R 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0A0)พลงังานทดแทน5540602 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )AA�>การวางแผนและพฒันาการท่องเทีJยว9741201 A 3(3-0-6) อ.ณฐักานต,์ อ.ใหม่ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6>0การพฒันาทรพัยากรการท่องเทีJยว9741202 A 3(3-0-6) อ.ณฐักานต์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) SU-409การสืJอสารภาษาองักฤษเบื@องตน้9742402 A 3(3-0-6) อ.ใหม่ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6>6การจดัการธุรกจิการบนิ9744304 A 3(3-0-6) อ.อรวรรณ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )A��Aการฝึกทกัษะบคุลกิภาพและการสมัภาษณ์9744501 A 3(2-2-5) อ.ใหม,่ อ.ใหม่ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6��ภาษาองักฤษเพืJอการปฏบิตังิานในอตุสาห9744703 A 0(3-0-6) อ. ดร.กฤษดา 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00006 B 0(0-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00007 A 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรุ่งทวิา จวงศร )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อรวรรณ เหมอืนภกัตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
15

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574329016
นางสาวรุ่งทวิา จวงศร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574329017

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุง่นภา แสงหวา้  (ทนุ)
โปรแกรมวชิา อตุสาหกรรมการท่องเทีJยวและบรกิารระหว่างปรปรญิญาตร ี> ปี

5743-29/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) SU-407ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 A 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0A0)พลงังานทดแทน5540602 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0A0)เทคโนโลยทีอ้งถิJน5800101 A 3(3-0-6) อ.ประเสริฐ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )AA�>การวางแผนและพฒันาการท่องเทีJยว9741201 A 3(3-0-6) อ.ณฐักานต,์ อ.ใหม่ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6>0การพฒันาทรพัยากรการท่องเทีJยว9741202 A 3(3-0-6) อ.ณฐักานต์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) SU-409การสืJอสารภาษาองักฤษเบื@องตน้9742402 A 3(3-0-6) อ.ใหม่ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6>6การจดัการธุรกจิการบนิ9744304 A 3(3-0-6) อ.อรวรรณ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )A��Aการฝึกทกัษะบคุลกิภาพและการสมัภาษณ์9744501 A 3(2-2-5) อ.ใหม,่ อ.ใหม่ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6��ภาษาองักฤษเพืJอการปฏบิตังิานในอตุสาห9744703 A 0(3-0-6) อ. ดร.กฤษดา 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00006 B 0(0-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00007 A 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรุ่งนภา แสงหวา้  (ทนุ) )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อรวรรณ เหมอืนภกัตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
21

*
*

24 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574329017
นางสาวรุ่งนภา แสงหวา้  (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574329018

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรตัฐกิารณ์ รสมณี
โปรแกรมวชิา อตุสาหกรรมการท่องเทีJยวและบรกิารระหว่างปรปรญิญาตร ี> ปี

5743-29/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0>.6�-0C.6�) 0A0)พลงังานทดแทน5540602 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0A0)เทคโนโลยทีอ้งถิJน5800101 A 3(3-0-6) อ.ประเสริฐ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )AA�>การวางแผนและพฒันาการท่องเทีJยว9741201 A 3(3-0-6) อ.ณฐักานต,์ อ.ใหม่ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6>0การพฒันาทรพัยากรการท่องเทีJยว9741202 A 3(3-0-6) อ.ณฐักานต์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) SU-409การสืJอสารภาษาองักฤษเบื@องตน้9742402 A 3(3-0-6) อ.ใหม่ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6>6การจดัการธุรกจิการบนิ9744304 A 3(3-0-6) อ.อรวรรณ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )A��Aการฝึกทกัษะบคุลกิภาพและการสมัภาษณ์9744501 A 3(2-2-5) อ.ใหม,่ อ.ใหม่ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6��ภาษาองักฤษเพืJอการปฏบิตังิานในอตุสาห9744703 A 0(3-0-6) อ. ดร.กฤษดา 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรตัฐกิารณ์ รสมณี )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อรวรรณ เหมอืนภกัตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574329018
นางสาวรตัฐกิารณ์ รสมณี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574329019

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววาสนา เพชรประดบั
โปรแกรมวชิา อตุสาหกรรมการท่องเทีJยวและบรกิารระหว่างปรปรญิญาตร ี> ปี

5743-29/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) SU-407ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 A 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0A0)พลงังานทดแทน5540602 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )AA�>การวางแผนและพฒันาการท่องเทีJยว9741201 A 3(3-0-6) อ.ณฐักานต,์ อ.ใหม่ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6>0การพฒันาทรพัยากรการท่องเทีJยว9741202 A 3(3-0-6) อ.ณฐักานต์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) SU-409การสืJอสารภาษาองักฤษเบื@องตน้9742402 A 3(3-0-6) อ.ใหม่ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6>6การจดัการธุรกจิการบนิ9744304 A 3(3-0-6) อ.อรวรรณ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )A��Aการฝึกทกัษะบคุลกิภาพและการสมัภาษณ์9744501 A 3(2-2-5) อ.ใหม,่ อ.ใหม่ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6��ภาษาองักฤษเพืJอการปฏบิตังิานในอตุสาห9744703 A 0(3-0-6) อ. ดร.กฤษดา 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00006 B 0(0-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00007 A 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววาสนา เพชรประดบั )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อรวรรณ เหมอืนภกัตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574329019
นางสาววาสนา เพชรประดบั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574329020

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศศิกานต ์สบู่ม่วง
โปรแกรมวชิา อตุสาหกรรมการท่องเทีJยวและบรกิารระหว่างปรปรญิญาตร ี> ปี

5743-29/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0�.6�) 60�0เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืJอสาร4120101 R 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0A0)พลงังานทดแทน5540602 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )AA�>การวางแผนและพฒันาการท่องเทีJยว9741201 A 3(3-0-6) อ.ณฐักานต,์ อ.ใหม่ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6>0การพฒันาทรพัยากรการท่องเทีJยว9741202 A 3(3-0-6) อ.ณฐักานต์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) SU-409การสืJอสารภาษาองักฤษเบื@องตน้9742402 A 3(3-0-6) อ.ใหม่ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6>6การจดัการธุรกจิการบนิ9744304 A 3(3-0-6) อ.อรวรรณ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )A��Aการฝึกทกัษะบคุลกิภาพและการสมัภาษณ์9744501 A 3(2-2-5) อ.ใหม,่ อ.ใหม่ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6��ภาษาองักฤษเพืJอการปฏบิตังิานในอตุสาห9744703 A 0(3-0-6) อ. ดร.กฤษดา 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศศิกานต ์สบู่มว่ง )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อรวรรณ เหมอืนภกัตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
15

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574329020
นางสาวศศิกานต ์สบูม่่วง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574329022

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอนุสรา นกงาม
โปรแกรมวชิา อตุสาหกรรมการท่องเทีJยวและบรกิารระหว่างปรปรญิญาตร ี> ปี

5743-29/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) SU-407ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 A 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0A0)เทคโนโลยทีอ้งถิJน5800101 A 3(3-0-6) อ.ประเสริฐ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )AA�>การวางแผนและพฒันาการท่องเทีJยว9741201 A 3(3-0-6) อ.ณฐักานต,์ อ.ใหม่ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6>0การพฒันาทรพัยากรการท่องเทีJยว9741202 A 3(3-0-6) อ.ณฐักานต์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) SU-409การสืJอสารภาษาองักฤษเบื@องตน้9742402 A 3(3-0-6) อ.ใหม่ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6>6การจดัการธุรกจิการบนิ9744304 A 3(3-0-6) อ.อรวรรณ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )A��Aการฝึกทกัษะบคุลกิภาพและการสมัภาษณ์9744501 A 3(2-2-5) อ.ใหม,่ อ.ใหม่ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6��ภาษาองักฤษเพืJอการปฏบิตังิานในอตุสาห9744703 A 0(3-0-6) อ. ดร.กฤษดา 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอนุสรา นกงาม )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อรวรรณ เหมอืนภกัตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574329022
นางสาวอนุสรา นกงาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574329024

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอนุพงศ ์ทองคาํ
โปรแกรมวชิา อตุสาหกรรมการท่องเทีJยวและบรกิารระหว่างปรปรญิญาตร ี> ปี

5743-29/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0>.6�-0C.6�) 0A0)พลงังานทดแทน5540602 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0A0)เทคโนโลยทีอ้งถิJน5800101 A 3(3-0-6) อ.ประเสริฐ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )AA�>การวางแผนและพฒันาการท่องเทีJยว9741201 A 3(3-0-6) อ.ณฐักานต,์ อ.ใหม่ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6>0การพฒันาทรพัยากรการท่องเทีJยว9741202 A 3(3-0-6) อ.ณฐักานต์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) SU-409การสืJอสารภาษาองักฤษเบื@องตน้9742402 A 3(3-0-6) อ.ใหม่ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6>6การจดัการธุรกจิการบนิ9744304 A 3(3-0-6) อ.อรวรรณ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )A��Aการฝึกทกัษะบคุลกิภาพและการสมัภาษณ์9744501 A 3(2-2-5) อ.ใหม,่ อ.ใหม่ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6��ภาษาองักฤษเพืJอการปฏบิตังิานในอตุสาห9744703 A 0(3-0-6) อ. ดร.กฤษดา 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอนุพงศ ์ทองคาํ )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อรวรรณ เหมอืนภกัตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574329024
นายอนุพงศ ์ทองคาํ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574329026

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุทธดิา ระนบ (ทนุ)
โปรแกรมวชิา อตุสาหกรรมการท่องเทีJยวและบรกิารระหว่างปรปรญิญาตร ี> ปี

5743-29/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) SU-407ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 A 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )AA�>การวางแผนและพฒันาการท่องเทีJยว9741201 A 3(3-0-6) อ.ณฐักานต,์ อ.ใหม่ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6>0การพฒันาทรพัยากรการท่องเทีJยว9741202 A 3(3-0-6) อ.ณฐักานต์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) SU-409การสืJอสารภาษาองักฤษเบื@องตน้9742402 A 3(3-0-6) อ.ใหม่ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6>6การจดัการธุรกจิการบนิ9744304 A 3(3-0-6) อ.อรวรรณ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )A��Aการฝึกทกัษะบคุลกิภาพและการสมัภาษณ์9744501 A 3(2-2-5) อ.ใหม,่ อ.ใหม่ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6��ภาษาองักฤษเพืJอการปฏบิตังิานในอตุสาห9744703 A 0(3-0-6) อ. ดร.กฤษดา 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุทธิดา ระนบ (ทนุ) )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อรวรรณ เหมอืนภกัตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574329026
นางสาวสทุธิดา ระนบ (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574375012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจรยิา ทองจนี
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5743-75/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)0ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 j 3(3-0-6) อ.ปิJนปินทัธ์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�0ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 A 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC401ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 A 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจริยา ทองจนี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทพิยธ์ิดา บตุรฉุย )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 3

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574375012
นางสาวจริยา ทองจนี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574375025

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐรดา โรงแสง
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5743-75/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)0ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 i 3(3-0-6) อ.ปิJนปินทัธ์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6ACสทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพืJอการใช ้1551402 B 3(1-2-6) อ.ศุภมาส > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) LC303ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 C 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�0ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 A 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC401ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 A 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัรดา โรงแสง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทพิยธ์ิดา บตุรฉุย )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 3

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574375025
นางสาวณัฐรดา โรงแสง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418101

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกกาญจน์ สนิพูน
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 H 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3564803 A 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกนกกาญจน ์สนิพูน )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจริญชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418101
นางสาวกนกกาญจน์ สนิพูน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418102

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลชนก เผือกทอง
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) 0)�จริยธรรมและทกัษะชวีติ1510101 D 3(3-0-6) อ.ประสทิธิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E>0การบญัชกีารเงนิ3521102 D 3(4-0-5) อ.สมนึก ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E�)การภาษอีากร 03522501 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�0หลกัการตลาด3541101 C 3(3-0-6) อ.จรรยาพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E)0นวตักรรมทางการจดัการและการพฒันาอ3563102 A 3(3-0-6) อ.เยาวภา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6Aสถติธุิรกจิ4112105 D 3(3-0-6) อ.เมษยิา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกมลชนก เผอืกทอง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจริญชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418102
นางสาวกมลชนก เผือกทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418105

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจริชัญา ถาวรประสทิธิV
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 t 3(3-0-6) อ.มฆัวาน C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 H 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3564803 A 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจริชัญา ถาวรประสทิธิv )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจริญชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 3

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418105
นางสาวจริชัญา ถาวรประสทิธิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418106

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฉตัรกมล เสอืเดช
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 c 3(3-0-6) ผศ.สริิเพญ็ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0>A6ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 F 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 D 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0>66สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์2050101 C 3(3-0-6) อ.ศิริวฒัน์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวฉตัรกมล เสอืเดช )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจริญชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 9

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418106
นางสาวฉตัรกมล เสอืเดช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418109

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฐติพิร พรายพริ9ง   (ทนุ)
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E�0การจดัการทรพัยากรมนุษย์3511101 F 3(3-0-6) อ.ประสทิธิvพร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E>0การบญัชกีารเงนิ3521102 D 3(4-0-5) อ.สมนึก ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 B 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0E6Aวเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 C 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวฐติพิร พรายพริ@ง   (ทนุ) )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจริญชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 2
12

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418109
นางสาวฐติพิร พรายพริ9 ง   (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418110

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐรกิา คงดํา
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 t 3(3-0-6) อ.มฆัวาน C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 H 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3564803 A 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา
พ. (�E.6�-0).6�) SU-505การขบัขีJปลอดภยั5590101 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัริกา คงดาํ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจริญชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 3

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418110
นางสาวณัฐริกา คงดาํ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418111

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวดุษฎ ีหสัไทย
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 H 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวดุษฎ ีหสัไทย )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจริญชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418111
นางสาวดษุฎ ีหสัไทย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418112

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทพิยร์ตัน์ ฉิมพาลี
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 c 3(3-0-6) ผศ.สริิเพญ็ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 D 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0>66สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์2050101 C 3(3-0-6) อ.ศิริวฒัน์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวทพิยร์ตัน ์ฉิมพาล ี)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจริญชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 6

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418112
นางสาวทพิยร์ตัน์ ฉิมพาลี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418119

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิสา ปารโิต
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 H 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3564803 A 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนิสา ปาริโต )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจริญชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418119
นางสาวนิสา ปาริโต

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418126

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชิญน์าฏ โอเ่งนิ
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 t 3(3-0-6) อ.มฆัวาน C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 H 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3564803 A 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา
พ. (�E.6�-0).6�) SU-505การขบัขีJปลอดภยั5590101 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพชิญน์าฏ โอ่เงนิ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจริญชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 3

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418126
นางสาวพชิญน์าฏ โอเ่งนิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418130

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรตันชฎา ขอเจรญิ
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 t 3(3-0-6) อ.มฆัวาน C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 06Gกฎหมายธุรกจิ2562301 E 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) SU-506การขบัขีJปลอดภยั5590101 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรตันชฎา ขอเจริญ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจริญชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 6

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418130
นางสาวรตันชฎา ขอเจริญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418132

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพลอยดารนิทร ์บงบตุร
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 06Gกฎหมายธุรกจิ2562301 E 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) คหกรรม-0อาหารนานาชาตเิบื@องตน้4090101 C 3(2-2-5) อ.สรญา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) SU-506การขบัขีJปลอดภยั5590101 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพลอยดารินทร ์บงบตุร )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจริญชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 3

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418132
นางสาวพลอยดารินทร ์บงบตุร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418133

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรรณภา พุม่เรอืง
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) 0>A6ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 F 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 D 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0>66สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์2050101 C 3(3-0-6) อ.ศิริวฒัน์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 F 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) SU-506การขบัขีJปลอดภยั5590101 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววรรณภา พุ่มเรือง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจริญชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 9

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418133
นางสาววรรณภา พุม่เรือง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418134

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววลยัลกัษณ์ เกตงุาม
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 H 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3564803 A 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววลยัลกัษณ์ เกตงุาม )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจริญชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418134
นางสาววลยัลกัษณ์ เกตงุาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418135

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววาสนา จนัทรใ์จเด็ด
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 H 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววาสนา จนัทรใ์จเดด็ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจริญชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418135
นางสาววาสนา จนัทรใ์จเด็ด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418136

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววริชั ชีวงักูล
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0>AAภาษาไทยเพืJอการคดิวเิคราะห์1540203 C 3(3-0-6) อ.จตพุร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E�6การอ่านองักฤษธุรกจิ1552303 B 3(1-2-6) ผศ. ดร.ภาวนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววริชั ชวีงักูล )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจริญชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 3

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418136
นางสาววริชั ชีวงักูล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418139

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรวิรรณ ยศุกระโทก
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) 0>A6ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 F 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 D 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0>66สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์2050101 C 3(3-0-6) อ.ศิริวฒัน์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริวรรณ ยุศกระโทก )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจริญชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 6

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418139
นางสาวศิริวรรณ ยศุกระโทก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418141

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุกญัญา เฉลมิวงศ์
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0>AAภาษาไทยเพืJอการคดิวเิคราะห์1540203 C 3(3-0-6) อ.จตพุร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�6ภาษาองักฤษเพืJอการสืJอสารทางวฒันธรร1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 06Gกฎหมายธุรกจิ2562301 E 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุกญัญา เฉลมิวงศ ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจริญชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 9

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418141
นางสาวสกุญัญา เฉลมิวงศ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418142

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุดารตัน์ สุขใจ
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 H 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุดารตัน ์สุขใจ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจริญชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418142
นางสาวสดุารตัน์ สขุใจ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418143

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุปรยีา บญุโพธิV
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) 0>A6ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 F 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 D 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0>66สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์2050101 C 3(3-0-6) อ.ศิริวฒัน์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุปรียา บญุโพธิv )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจริญชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 6

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418143
นางสาวสปุรียา บญุโพธิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418145

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรญา น่วมออ่น
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0>AAภาษาไทยเพืJอการคดิวเิคราะห์1540203 C 3(3-0-6) อ.จตพุร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 t 3(3-0-6) อ.มฆัวาน C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อา. (�E.6�-00.6�) 0E>�วเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 60 ม.ีค. A0. (06.6�-0�.6�)
อา. (0).6�-0�.6�) 0E�0การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 A 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร )> ม.ีค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) SU-506การขบัขีJปลอดภยั5590101 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรญา น่วมอ่อน )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจริญชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
12

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418145
นางสาวอรญา น่วมออ่น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418146

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรพนิ สุโขธนงั
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0E>)วเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 D 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) คหกรรม-0อาหารนานาชาตเิบื@องตน้4090101 C 3(2-2-5) อ.สรญา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) SU-506การขบัขีJปลอดภยั5590101 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรพนิ สุโขธนงั )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจริญชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 3

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418146
นางสาวอรพนิ สโุขธนงั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418148

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรสา วงคใ์หญ่
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) 0)�จริยธรรมและทกัษะชวีติ1510101 D 3(3-0-6) อ.ประสทิธิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E>0การบญัชกีารเงนิ3521102 D 3(4-0-5) อ.สมนึก ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E�)การภาษอีากร 03522501 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�0หลกัการตลาด3541101 C 3(3-0-6) อ.จรรยาพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E)0นวตักรรมทางการจดัการและการพฒันาอ3563102 A 3(3-0-6) อ.เยาวภา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6Aสถติธุิรกจิ4112105 D 3(3-0-6) อ.เมษยิา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรสา วงคใ์หญ่ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจริญชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418148
นางสาวอรสา วงคใ์หญ่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418151

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอนิทริา ลิ มเซง้
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 D 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 60��เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืJอสาร4120101 B 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอนิทริา ลิJมเซง้ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจริญชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418151
นางสาวอนิทริา ลิ มเซง้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418153

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกฤตนยั แผนประไพ
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 H 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกฤตนยั แผนประไพ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจริญชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418153
นายกฤตนยั แผนประไพ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418154

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกติตธิชั นุชนอ้ย
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 H 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3564803 A 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกติตธิชั นุชนอ้ย )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจริญชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418154
นายกติตธิชั นุชนอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418155

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชาครติ สรอ้ยสุวรรณ
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 H 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชาคริต สรอ้ยสุวรรณ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจริญชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418155
นายชาคริต สรอ้ยสวุรรณ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418156

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐวฒุ ิเขียวมณี
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 H 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัวุฒ ิเขยีวมณี )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจริญชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418156
นายณัฐวฒุิ เขียวมณี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418160

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนนทวฒัน์ สวิายะวโิรจน์
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 H 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3564803 A 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา
อ. (�E.6�-0).6�) คหกรรม-0อาหารนานาชาตเิบื@องตน้4090101 C 3(2-2-5) อ.สรญา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) SU-506การขบัขีJปลอดภยั5590101 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนนทวฒัน ์สวิายะวโิรจน ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจริญชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 0

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418160
นายนนทวฒัน์ สวิายะวโิรจน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418162

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายโยธนิ ศาสตรเ์วช
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 H 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายโยธิน ศาสตรเ์วช )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจริญชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418162
นายโยธิน ศาสตรเ์วช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418163

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวนัเฉลมิ ทรพัยบวั
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 H 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวนัเฉลมิ ทรพัยบวั )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจริญชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418163
นายวนัเฉลมิ ทรพัยบวั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418165

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุบรรณ แสงสงา่
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0E>)วเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 D 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) คหกรรม-0อาหารนานาชาตเิบื@องตน้4090101 C 3(2-2-5) อ.สรญา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุบรรณ แสงสงา่ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจริญชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 3

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418165
นายสบุรรณ แสงสงา่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418202

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลธร กลิ นเลก็
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 I 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกมลธร กลิJนเลก็ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนพงษ ์อดุมทรพัย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418202
นางสาวกมลธร กลิ นเลก็

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418204

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัทมิา พระพรายครบรุี
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 I 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจนัทมิา พระพรายครบรุี )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนพงษ ์อดุมทรพัย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418204
นางสาวจนัทมิา พระพรายครบรุี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418206

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑารตัน์ พึ งเสนาะ
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) LC303ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 C 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 06Gกฎหมายธุรกจิ2562301 E 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E�0การบญัชเีพืJอการจดัการ3522201 F 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการวเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 F 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 D 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) >6�สถติธุิรกจิ4112105 G 3(3-0-6) อ.เมษยิา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 60��เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืJอสาร4120101 B 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุารตัน ์พึJงเสนาะ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนพงษ ์อดุมทรพัย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
15

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418206
นางสาวจุฑารตัน์ พึ งเสนาะ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418214

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธญัญลกัษณ์ ขุนนุช
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 I 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธญัญลกัษณ์ ขนุนุช )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนพงษ ์อดุมทรพัย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418214
นางสาวธญัญลกัษณ์ ขุนนุช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418215

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธญัญาเรศ จนัทรแ์จม่
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 I 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3564803 B 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธญัญาเรศ จนัทรแ์จ่ม )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนพงษ ์อดุมทรพัย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418215
นางสาวธญัญาเรศ จนัทรแ์จม่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418224

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปิยวรรณ นพคุณ
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 I 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปิยวรรณ นพคุณ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนพงษ ์อดุมทรพัย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418224
นางสาวปิยวรรณ นพคณุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418225

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรพรรณ มีเนียม
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3564803 B 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพรพรรณ มเีนียม )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนพงษ ์อดุมทรพัย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418225
นางสาวพรพรรณ มีเนียม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418226

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชัราพร แพทยป์ระสทิธิV
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 I 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3564803 B 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพชัราพร แพทยป์ระสทิธิv )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนพงษ ์อดุมทรพัย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418226
นางสาวพชัราพร แพทยป์ระสทิธิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418230

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมารษิา สุกสี
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 I 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมาริษา สุกส ี)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนพงษ ์อดุมทรพัย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418230
นางสาวมาริษา สกุสี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418231

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรมิดา เชาวม์าก
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 I 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรมดิา เชาวม์าก )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนพงษ ์อดุมทรพัย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418231
นางสาวรมิดา เชาวม์าก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418232

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรตันาภรณ์ ลอืชยั
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 t 3(3-0-6) อ.มฆัวาน C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�6ภาษาองักฤษเพืJอการสืJอสารทางวฒันธรร1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) LC403ภาษาองักฤษธุรกจิ )1552602 C 3(3-0-6) MR.Colin Avard E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 06Gกฎหมายธุรกจิ2562301 E 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E>0การภาษอีากร 03522501 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อา. (�E.6�-00.6�) 0E>�วเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 60 ม.ีค. A0. (06.6�-0�.6�)
อา. (0).6�-0�.6�) 0E�0การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 A 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร )> ม.ีค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0A06พลงังานทดแทน5540602 C 3(3-0-6) อ.ปองพล 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) SU-506การขบัขีJปลอดภยั5590101 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรตันาภรณ์ ลอืชยั )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนพงษ ์อดุมทรพัย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
24

*
*

27 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418232
นางสาวรตันาภรณ์ ลอืชยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418233

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุจดิา หมอยา
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 I 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรุจดิา หมอยา )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนพงษ ์อดุมทรพัย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418233
นางสาวรุจดิา หมอยา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418235

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรญัญา ลกัษณาครบรุี
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) 0>A6ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 F 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววรญัญา ลกัษณาครบรุี )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนพงษ ์อดุมทรพัย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418235
นางสาววรญัญา ลกัษณาครบรุี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418238

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเวธกา จนัทรบ์รรจง
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 I 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3564803 B 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเวธกา จนัทรบ์รรจง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนพงษ ์อดุมทรพัย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418238
นางสาวเวธกา จนัทรบ์รรจง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418239

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศรสวรรค ์ศรปีระภา
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 I 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศรสวรรค ์ศรีประภา )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนพงษ ์อดุมทรพัย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418239
นางสาวศรสวรรค ์ศรีประภา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418247

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอภสิรา กนุทอง
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 06Gกฎหมายธุรกจิ2562301 E 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0E6Aวเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 C 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA>ระบบสารสนเทศเพืJอการจดัการ3602121 C 3(3-0-6) ผศ.วชัรีย ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอภสิรา กนุทอง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนพงษ ์อดุมทรพัย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 9

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418247
นางสาวอภสิรา กนุทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418250

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรศิา สุขสวสัดิV
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 I 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอริศา สุขสวสัดิv )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนพงษ ์อดุมทรพัย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418250
นางสาวอริศา สขุสวสัดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418254

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐวฒุ ิทองอรพนิท์
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 I 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัวุฒ ิทองอรพนิท ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนพงษ ์อดุมทรพัย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418254
นายณัฐวฒุิ ทองอรพนิท์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418258

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนพวทิย ์โกดานุช
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) >6Aสถติธุิรกจิ4112105 E 3(3-0-6) อ.เมษยิา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนพวทิย ์โกดานุช )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนพงษ ์อดุมทรพัย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418258
นายนพวทิย ์โกดานุช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418264

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสรณัฐ พุม่ลาํดวน
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 I 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3564803 B 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสรณฐั พุ่มลาํดวน )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนพงษ ์อดุมทรพัย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418264
นายสรณัฐ พุม่ลาํดวน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418265

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุรพศ ชุ่มแช่ม
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 I 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุรพศ ชุ่มแช่ม )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนพงษ ์อดุมทรพัย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418265
นายสรุพศ ชุ่มแช่ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418266

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสริริตัน์ แนบเนียน
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 I 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสริิรตัน ์แนบเนียน )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ธนพงษ ์อดุมทรพัย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418266
นางสาวสริิรตัน์ แนบเนียน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418301

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกวรรณ เคลอืบอาบ
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 J 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3564803 C 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกนกวรรณ เคลอืบอาบ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณด ีอนุสรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418301
นางสาวกนกวรรณ เคลอืบอาบ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418303

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกติตมิา คุณปญัญา
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 J 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกติตมิา คุณปญัญา )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณด ีอนุสรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418303
นางสาวกติตมิา คณุปญัญา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418306

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑามาศ สรวเิชียร
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 J 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุามาศ สรวเิชยีร )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณด ีอนุสรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418306
นางสาวจุฑามาศ สรวเิชียร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418308

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชญานี ชาตกิานนท์
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อา. (�E.6�-00.6�) 0E>�วเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 A 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 60 ม.ีค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 J 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชญานี ชาตกิานนท ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณด ีอนุสรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418308
นางสาวชญานี ชาตกิานนท์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418309

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชลติา บญุมาก   (ทนุ)
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0E>)วเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 D 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชลติา บญุมาก   (ทนุ) )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณด ีอนุสรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418309
นางสาวชลติา บญุมาก   (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418310

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวช่อผกา เกตพุรม
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) LC303ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 C 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 06Gกฎหมายธุรกจิ2562301 E 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E�0การบญัชเีพืJอการจดัการ3522201 F 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการวเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 F 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 F 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) >6�สถติธุิรกจิ4112105 G 3(3-0-6) อ.เมษยิา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 60��เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืJอสาร4120101 B 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวช่อผกา เกตพุรม )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณด ีอนุสรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
15

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418310
นางสาวช่อผกา เกตพุรม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418311

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐธดิา มีศิริ
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 J 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัธิดา มศิีริ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณด ีอนุสรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418311
นางสาวณัฐธิดา มีศิริ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418312

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐวรรณ ยางสูง
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0E>)วเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 D 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) >6�สถติธุิรกจิ4112105 F 3(3-0-6) อ.เมษยิา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัวรรณ ยางสูง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณด ีอนุสรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 6

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418312
นางสาวณัฐวรรณ ยางสูง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418313

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณิศวรา ขาวผ่อง
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 J 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3564803 C 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณิศวรา ขาวผ่อง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณด ีอนุสรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418313
นางสาวณิศวรา ขาวผ่อง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418315

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนวนัต ์อยู่แสง
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 J 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธนวนัต ์อยู่แสง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณด ีอนุสรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418315
นางสาวธนวนัต ์อยูแ่สง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418318

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนพวรรณ จนับวัลา
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 06Gกฎหมายธุรกจิ2562301 E 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E�0การบญัชเีพืJอการจดัการ3522201 F 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการวเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 F 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 F 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) >6�สถติธุิรกจิ4112105 G 3(3-0-6) อ.เมษยิา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 60��เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืJอสาร4120101 B 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนพวรรณ จนับวัลา )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณด ีอนุสรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418318
นางสาวนพวรรณ จนับวัลา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418319

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนฤมล กะเปาะนอ้ย
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0>�Aภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 k 3(3-0-6) ผศ.สริิเพญ็ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาจนีเพืJอการสืJอสาร1570102 A 3(3-0-6) อ.กมลทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการวเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 F 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 D 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 J 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนฤมล กะเปาะนอ้ย )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณด ีอนุสรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
12

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418319
นางสาวนฤมล กะเปาะนอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418322

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิศานาถ ชลธี
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 J 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนิศานาถ ชลธี )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณด ีอนุสรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418322
นางสาวนิศานาถ ชลธี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418323

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนุชนารถ ขอเจรญิ
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0>�Aภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 k 3(3-0-6) ผศ.สริิเพญ็ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาจนีเพืJอการสืJอสาร1570102 A 3(3-0-6) อ.กมลทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการวเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 F 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 D 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 J 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา
พฤ. (06.6�-0A.6�) >6Aสถติธุิรกจิ4112105 E 3(3-0-6) อ.เมษยิา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนุชนารถ ขอเจริญ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณด ีอนุสรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418323
นางสาวนุชนารถ ขอเจริญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418324

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรภสัฐกา พนิิจพงษ์
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 J 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรภสัฐกา พนิิจพงษ ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณด ีอนุสรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418324
นางสาวรภสัฐกา พนิิจพงษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418326

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวไปรมา คมปาน
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 J 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3564803 C 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวไปรมา คมปาน )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณด ีอนุสรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418326
นางสาวไปรมา คมปาน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418327

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพนิดา แจง้กระจา่ง
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 J 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพนิดา แจง้กระจ่าง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณด ีอนุสรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418327
นางสาวพนิดา แจง้กระจา่ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418330

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรกัชนก ไมแ้กว้
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 D 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E�0การบญัชเีพืJอการจดัการ3522201 F 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 60��เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืJอสาร4120101 B 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรกัชนก ไมแ้กว้ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณด ีอนุสรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 3

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418330
นางสาวรกัชนก ไมแ้กว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418331

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรตันาภรณ์ อนิสนิ
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 J 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรตันาภรณ์ อนิสนิ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณด ีอนุสรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418331
นางสาวรตันาภรณ์ อนิสนิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418335

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววาสนา กลิ นมาลี
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อา. (�E.6�-00.6�) 0E>�วเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 A 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 60 ม.ีค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 J 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววาสนา กลิJนมาล ี)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณด ีอนุสรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 3

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418335
นางสาววาสนา กลิ นมาลี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418337

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศภุรตัน์ ชุ่มแช่ม
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) LC303ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 C 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 06Gกฎหมายธุรกจิ2562301 E 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E�0การบญัชเีพืJอการจดัการ3522201 F 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการวเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 F 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 F 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) >6�สถติธุิรกจิ4112105 G 3(3-0-6) อ.เมษยิา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศุภรตัน ์ชุ่มแช่ม )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณด ีอนุสรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418337
นางสาวศภุรตัน์ ชุ่มแช่ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418340

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสตรรีตัน์ สุขเมือง
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 J 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3564803 C 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสตรีรตัน ์สุขเมอืง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณด ีอนุสรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418340
นางสาวสตรีรตัน์ สขุเมือง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418341

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสาวติร ีสนิณรงค์
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 J 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสาวติรี สนิณรงค ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณด ีอนุสรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418341
นางสาวสาวติรี สนิณรงค์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418342

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุดารตัน์ จญิกาญจน์
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 J 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุดารตัน ์จญิกาญจน ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณด ีอนุสรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418342
นางสาวสดุารตัน์ จญิกาญจน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418343

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุนิสา โอนองิ
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 t 3(3-0-6) อ.มฆัวาน C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 06Gกฎหมายธุรกจิ2562301 E 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) >6�สถติธุิรกจิ4112105 F 3(3-0-6) อ.เมษยิา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุนิสา โอนองิ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณด ีอนุสรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 9

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418343
นางสาวสนิุสา โอนองิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418345

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอมรรตัน์ ไกแ่กว้
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 J 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอมรรตัน ์ไก่แกว้ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณด ีอนุสรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418345
นางสาวอมรรตัน์ ไกแ่กว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418350

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกฤษณะ สนิทอง
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 t 3(3-0-6) อ.มฆัวาน C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 06Gกฎหมายธุรกจิ2562301 E 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E>)วเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 D 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกฤษณะ สนิทอง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณด ีอนุสรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 9

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418350
นายกฤษณะ สนิทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418352

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐกร จานแกว้
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 J 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3564803 C 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐักร จานแกว้ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณด ีอนุสรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418352
นายณัฐกร จานแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418356

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธานินทร ์พานคาํ
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 J 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธานินทร ์พานคาํ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณด ีอนุสรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418356
นายธานินทร ์พานคาํ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418359

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายภมุรนิทร ์ทองเกดิ
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 J 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3564803 C 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายภมุรินทร ์ทองเกดิ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณด ีอนุสรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418359
นายภมุรินทร ์ทองเกดิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418360

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวฒัชรเกยีรต ิบรรดาศกัดิV
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 J 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวฒัชรเกยีรต ิบรรดาศกัดิv )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณด ีอนุสรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418360
นายวฒัชรเกยีรต ิบรรดาศกัดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418361

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศราวฒุ ิสุรบิาล
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 t 3(3-0-6) อ.มฆัวาน C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>0ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 D 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>6�ภาษาจนีเบื@องตน้1570101 C 3(3-0-6) อ.ปภสัสร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E>)วเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 D 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศราวุฒ ิสุริบาล )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณด ีอนุสรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
12

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418361
นายศราวฒุิ สรุิบาล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418363

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสทิธพิร พรุง่แสง
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 t 3(3-0-6) อ.มฆัวาน C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E>)วเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 D 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสทิธิพร พรุ่งแสง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณด ีอนุสรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 6

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418363
นายสทิธิพร พรุ่งแสง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574418364

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอดิศยั พนัธค์ง
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5744-18/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 J 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.เยาวภา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอดศิยั พนัธค์ง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณด ีอนุสรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574418364
นายอดิศยั พนัธค์ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574433003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวคคันานต ์หล ั  งทรพัย์
โปรแกรมวชิา การตลาดปรญิญาตร ี> ปี

5744-33/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกปฏบิตักิารวชิาชพีทางการตลาด3544802 A 3(0-350) อ.กลัยา, อ.สุธาสนีิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวคคันานต ์หล ั Jงทรพัย ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลัยา สมมาตย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574433003
นางสาวคคันานต ์หล ั  งทรพัย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574433012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธติยิา เจรญิเดช
โปรแกรมวชิา การตลาดปรญิญาตร ี> ปี

5744-33/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกปฏบิตักิารวชิาชพีทางการตลาด3544802 A 3(0-350) อ.กลัยา, อ.สุธาสนีิ
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3564803 D 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.กลัยา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธิตยิา เจริญเดช )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลัยา สมมาตย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574433012
นางสาวธิตยิา เจริญเดช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574433015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเบญจวรรณ กลิ นมณฑา
โปรแกรมวชิา การตลาดปรญิญาตร ี> ปี

5744-33/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกปฏบิตักิารวชิาชพีทางการตลาด3544802 A 3(0-350) อ.กลัยา, อ.สุธาสนีิ
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3564803 D 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.กลัยา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเบญจวรรณ กลิJนมณฑา )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลัยา สมมาตย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574433015
นางสาวเบญจวรรณ กลิ นมณฑา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574433020

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพนัธริตัน์ รว่มกระโทก
โปรแกรมวชิา การตลาดปรญิญาตร ี> ปี

5744-33/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกปฏบิตักิารวชิาชพีทางการตลาด3544802 A 3(0-350) อ.กลัยา, อ.สุธาสนีิ
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3564803 D 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.กลัยา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพนัธิรตัน ์ร่วมกระโทก )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลัยา สมมาตย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574433020
นางสาวพนัธิรตัน์ ร่วมกระโทก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574433023

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภรณ์ทติา เอื9อยศรี
โปรแกรมวชิา การตลาดปรญิญาตร ี> ปี

5744-33/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกปฏบิตักิารวชิาชพีทางการตลาด3544802 A 3(0-350) อ.กลัยา, อ.สุธาสนีิ
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3564803 D 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.กลัยา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภรณ์ทติา เอื@อยศรี )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลัยา สมมาตย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574433023
นางสาวภรณ์ทติา เอื9อยศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574433024

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเยาวภ์า นาวาลอย
โปรแกรมวชิา การตลาดปรญิญาตร ี> ปี

5744-33/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0E>)วเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 D 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 F 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเยาวภ์า นาวาลอย )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลัยา สมมาตย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 6

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574433024
นางสาวเยาวภ์า นาวาลอย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574433026

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววไิลวรรณ เอี ยมสาํอางค์
โปรแกรมวชิา การตลาดปรญิญาตร ี> ปี

5744-33/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกปฏบิตักิารวชิาชพีทางการตลาด3544802 A 3(0-350) อ.กลัยา, อ.สุธาสนีิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววไิลวรรณ เอีJยมสาํอางค ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลัยา สมมาตย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574433026
นางสาววไิลวรรณ เอี ยมสาํอางค์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574433027

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิยาภรณ์ เชิงไกรยงั
โปรแกรมวชิา การตลาดปรญิญาตร ี> ปี

5744-33/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกปฏบิตักิารวชิาชพีทางการตลาด3544802 A 3(0-350) อ.กลัยา, อ.สุธาสนีิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิยาภรณ์ เชงิไกรยงั )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลัยา สมมาตย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574433027
นางสาวศิยาภรณ์ เชิงไกรยงั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574433032

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุชานนัท ์พูลเพิ ม
โปรแกรมวชิา การตลาดปรญิญาตร ี> ปี

5744-33/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกปฏบิตักิารวชิาชพีทางการตลาด3544802 A 3(0-350) อ.กลัยา, อ.สุธาสนีิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุชานนัท ์พูลเพิJม )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลัยา สมมาตย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574433032
นางสาวสชุานนัท ์พูลเพิ ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574433033

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุณิสา ศรทีพิย์
โปรแกรมวชิา การตลาดปรญิญาตร ี> ปี

5744-33/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3564803 D 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.กลัยา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุณิสา ศรีทพิย ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลัยา สมมาตย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574433033
นางสาวสณิุสา ศรีทพิย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574433036

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเสาวรยี ์ปานอน้
โปรแกรมวชิา การตลาดปรญิญาตร ี> ปี

5744-33/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกปฏบิตักิารวชิาชพีทางการตลาด3544802 A 3(0-350) อ.กลัยา, อ.สุธาสนีิ
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3564803 D 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.กลัยา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเสาวรีย ์ปานอน้ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลัยา สมมาตย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574433036
นางสาวเสาวรีย ์ปานอน้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574433039

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรวรรณ ขาวชํานาญ
โปรแกรมวชิา การตลาดปรญิญาตร ี> ปี

5744-33/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกปฏบิตักิารวชิาชพีทางการตลาด3544802 A 3(0-350) อ.กลัยา, อ.สุธาสนีิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรวรรณ ขาวชาํนาญ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลัยา สมมาตย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574433039
นางสาวอรวรรณ ขาวชํานาญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574433040

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอลสิรา พึ งแยม้
โปรแกรมวชิา การตลาดปรญิญาตร ี> ปี

5744-33/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกปฏบิตักิารวชิาชพีทางการตลาด3544802 A 3(0-350) อ.กลัยา, อ.สุธาสนีิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอลสิรา พึJงแยม้ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลัยา สมมาตย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574433040
นางสาวอลสิรา พึ งแยม้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574433042

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชชัพล สนขาว
โปรแกรมวชิา การตลาดปรญิญาตร ี> ปี

5744-33/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกปฏบิตักิารวชิาชพีทางการตลาด3544802 A 3(0-350) อ.กลัยา, อ.สุธาสนีิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชชัพล สนขาว )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลัยา สมมาตย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574433042
นายชชัพล สนขาว

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574433043

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชาตพิงศ ์นาคชุ่มณพวฒัน์
โปรแกรมวชิา การตลาดปรญิญาตร ี> ปี

5744-33/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกปฏบิตักิารวชิาชพีทางการตลาด3544802 A 3(0-350) อ.กลัยา, อ.สุธาสนีิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชาตพิงศ ์นาคชุ่มณพวฒัน ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลัยา สมมาตย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574433043
นายชาตพิงศ ์นาคชุ่มณพวฒัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574433045

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐพล แซ่ต ั9ง
โปรแกรมวชิา การตลาดปรญิญาตร ี> ปี

5744-33/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกปฏบิตักิารวชิาชพีทางการตลาด3544802 A 3(0-350) อ.กลัยา, อ.สุธาสนีิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัพล แซ่ต ั@ง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลัยา สมมาตย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574433045
นายณัฐพล แซ่ต ั9ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574433047

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายทรงวฒุ ิเหลา่ตกึ
โปรแกรมวชิา การตลาดปรญิญาตร ี> ปี

5744-33/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกปฏบิตักิารวชิาชพีทางการตลาด3544802 A 3(0-350) อ.กลัยา, อ.สุธาสนีิ
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3564803 D 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.กลัยา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายทรงวุฒ ิเหลา่ตกึ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลัยา สมมาตย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574433047
นายทรงวฒุิ เหลา่ตกึ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574433049

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนภดล เขียวขํา
โปรแกรมวชิา การตลาดปรญิญาตร ี> ปี

5744-33/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกปฏบิตักิารวชิาชพีทางการตลาด3544802 A 3(0-350) อ.กลัยา, อ.สุธาสนีิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนภดล เขยีวขาํ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลัยา สมมาตย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574433049
นายนภดล เขียวขํา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574433050

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนฐัพล พดัตลอด
โปรแกรมวชิา การตลาดปรญิญาตร ี> ปี

5744-33/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกปฏบิตักิารวชิาชพีทางการตลาด3544802 A 3(0-350) อ.กลัยา, อ.สุธาสนีิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนฐัพล พดัตลอด )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลัยา สมมาตย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574433050
นายนฐัพล พดัตลอด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574433054

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพษิณุ พรพระ
โปรแกรมวชิา การตลาดปรญิญาตร ี> ปี

5744-33/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกปฏบิตักิารวชิาชพีทางการตลาด3544802 A 3(0-350) อ.กลัยา, อ.สุธาสนีิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพษิณุ พรพระ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลัยา สมมาตย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574433054
นายพษิณุ พรพระ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574433055

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายรชัภมิู มิ งกมลกลุ
โปรแกรมวชิา การตลาดปรญิญาตร ี> ปี

5744-33/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (06.6�-0C.6�) SU-401การฟงัและการพูดภาษาจนี 01572201 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรเพญ็ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 D 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายรชัภูม ิมิJงกมลกลุ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลัยา สมมาตย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 3

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574433055
นายรชัภมิู มิ งกมลกลุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574433059

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอภนินัท ์เกตแุกว้
โปรแกรมวชิา การตลาดปรญิญาตร ี> ปี

5744-33/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกปฏบิตักิารวชิาชพีทางการตลาด3544802 A 3(0-350) อ.กลัยา, อ.สุธาสนีิ
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3564803 D 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.กลัยา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอภนินัท ์เกตแุกว้ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลัยา สมมาตย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574433059
นายอภนินัท ์เกตแุกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574433064

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐสุภา เรอืงศิลป์
โปรแกรมวชิา การตลาดปรญิญาตร ี> ปี

5744-33/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกปฏบิตักิารวชิาชพีทางการตลาด3544802 A 3(0-350) อ.กลัยา, อ.สุธาสนีิ
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3564803 D 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.กลัยา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัสุภา เรืองศิลป์ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลัยา สมมาตย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574433064
นางสาวณัฐสภุา เรืองศิลป์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574433065

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนยันา หบีแกว้
โปรแกรมวชิา การตลาดปรญิญาตร ี> ปี

5744-33/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกปฏบิตักิารวชิาชพีทางการตลาด3544802 A 3(0-350) อ.กลัยา, อ.สุธาสนีิ
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3564803 D 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.กลัยา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนยันา หบีแกว้ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลัยา สมมาตย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574433065
นางสาวนยันา หบีแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574433066

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสาลณีิ เจมิใจดี
โปรแกรมวชิา การตลาดปรญิญาตร ี> ปี

5744-33/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกปฏบิตักิารวชิาชพีทางการตลาด3544802 A 3(0-350) อ.กลัยา, อ.สุธาสนีิ
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3564803 D 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.กลัยา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสาลณีิ เจมิใจด ี)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลัยา สมมาตย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574433066
นางสาวสาลณีิ เจมิใจดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574433067

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอารญีา ปญัจเมธสีกลุ
โปรแกรมวชิา การตลาดปรญิญาตร ี> ปี

5744-33/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกปฏบิตักิารวชิาชพีทางการตลาด3544802 A 3(0-350) อ.กลัยา, อ.สุธาสนีิ
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3564803 D 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.กลัยา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอารีญา ปญัจเมธีสกลุ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลัยา สมมาตย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574433067
นางสาวอารีญา ปญัจเมธีสกลุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574433068

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวองัคณา พนัธุเ์กตุ
โปรแกรมวชิา การตลาดปรญิญาตร ี> ปี

5744-33/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกปฏบิตักิารวชิาชพีทางการตลาด3544802 A 3(0-350) อ.กลัยา, อ.สุธาสนีิ
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3564803 D 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.กลัยา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวองัคณา พนัธุเ์กต ุ)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลัยา สมมาตย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574433068
นางสาวองัคณา พนัธุเ์กตุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574433070

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปาลกิา ยอดบตุร
โปรแกรมวชิา การตลาดปรญิญาตร ี> ปี

5744-33/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ภาษาองักฤษเพืJอการสืJอสารทางวฒันธรร1550106 C 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E>>พฤตกิรรมผูบ้ริโภค3541102 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0E��หลกัการจดัการ3561101 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0E6Aวเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 C 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aเศรษฐศาสตรท์ ั Jวไป3592103 F 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปาลกิา ยอดบตุร )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลัยา สมมาตย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
15

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574433070
นางสาวปาลกิา ยอดบตุร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434101

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกรภทัร ์พรรณโรจน์
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 A 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกรภทัร ์พรรณโรจน ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.วชัระ เวชประสทิธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434101
นางสาวกรภทัร ์พรรณโรจน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434103

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาญจนา มาสสร
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 A 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกาญจนา มาสสร )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.วชัระ เวชประสทิธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434103
นางสาวกาญจนา มาสสร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434105

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัทรท์พิย ์เกดิป้าน
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 A 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจนัทรท์พิย ์เกดิป้าน )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.วชัระ เวชประสทิธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434105
นางสาวจนัทรท์พิย ์เกดิป้าน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434106

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจารุวรรณ ฤทธชิยั
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 A 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจารุวรรณ ฤทธิชยั )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.วชัระ เวชประสทิธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434106
นางสาวจารุวรรณ ฤทธิชยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434110

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชฎานุช เนตรแกว้
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 A 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3514803 A 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชฎานุช เนตรแกว้ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.วชัระ เวชประสทิธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434110
นางสาวชฎานุช เนตรแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434112

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชรนิรตัน์ สุขศรี
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 A 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3514803 A 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชรินรตัน ์สุขศรี )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.วชัระ เวชประสทิธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434112
นางสาวชรินรตัน์ สขุศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434113

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชลติา ตนัเจรญิ
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 A 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3514803 A 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชลติา ตนัเจริญ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.วชัระ เวชประสทิธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434113
นางสาวชลติา ตนัเจริญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434115

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฐติา เกตจุนัทร ์
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 A 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3514803 A 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวฐติา เกตจุนัทร ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.วชัระ เวชประสทิธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434115
นางสาวฐติา เกตจุนัทร ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434116

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณีรยีา นิยมวทิยานนท์
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 A 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณีรียา นิยมวทิยานนท ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.วชัระ เวชประสทิธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434116
นางสาวณีรียา นิยมวทิยานนท์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434118

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนาภรณ์ ยอดรกั
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0>AAภาษาไทยเพืJอการคดิวเิคราะห์1540203 C 3(3-0-6) อ.จตพุร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 u 3(3-0-6) อ.มฆัวาน C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-505การขบัขีJปลอดภยั5590101 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธนาภรณ์ ยอดรกั )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.วชัระ เวชประสทิธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 6

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434118
นางสาวธนาภรณ์ ยอดรกั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434119

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธดิาพฒัน์ ดอกจนัทร ์
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 A 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธิดาพฒัน ์ดอกจนัทร ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.วชัระ เวชประสทิธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434119
นางสาวธิดาพฒัน์ ดอกจนัทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434122

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเบญจภรณ์ เสาหงษ์
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 A 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเบญจภรณ์ เสาหงษ ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.วชัระ เวชประสทิธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434122
นางสาวเบญจภรณ์ เสาหงษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434124

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรญาณี สองสี
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 A 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพรญาณี สองส ี)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.วชัระ เวชประสทิธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434124
นางสาวพรญาณี สองสี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434125

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรสนีิ กรมนอ้ย
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 A 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพรสนีิ กรมนอ้ย )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.วชัระ เวชประสทิธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434125
นางสาวพรสนีิ กรมนอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434131

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววาสนา แจม่ศรี
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 A 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3514803 A 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววาสนา แจ่มศรี )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.วชัระ เวชประสทิธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434131
นางสาววาสนา แจม่ศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434134

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรริตัน์ พุม่แกว้
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 A 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริรตัน ์พุ่มแกว้ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.วชัระ เวชประสทิธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434134
นางสาวศิริรตัน์ พุม่แกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434137

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุพตัรา ม่วงสุน
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 A 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุพตัรา มว่งสุน )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.วชัระ เวชประสทิธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434137
นางสาวสพุตัรา ม่วงสนุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434138

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุภสัสร ศรแีสง
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 A 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุภสัสร ศรีแสง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.วชัระ เวชประสทิธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434138
นางสาวสภุสัสร ศรีแสง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434139

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุภาภรณ์ มีแยม้
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 A 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุภาภรณ์ มแียม้ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.วชัระ เวชประสทิธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434139
นางสาวสภุาภรณ์ มีแยม้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434141

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุวรรณา บาํเพญ็ผล
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 A 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3514803 A 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุวรรณา บาํเพญ็ผล )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.วชัระ เวชประสทิธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434141
นางสาวสวุรรณา บาํเพญ็ผล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434142

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวโสรยา บญุชู
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 A 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3514803 A 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวโสรยา บญุชู )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.วชัระ เวชประสทิธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434142
นางสาวโสรยา บญุชู

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434143

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรนิชา เพชรประดบั
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0>AAภาษาไทยเพืJอการคดิวเิคราะห์1540203 C 3(3-0-6) อ.จตพุร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 u 3(3-0-6) อ.มฆัวาน C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 A 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3514803 A 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร
พ. (�E.6�-0).6�) SU-505การขบัขีJปลอดภยั5590101 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรนิชา เพชรประดบั )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.วชัระ เวชประสทิธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 6

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434143
นางสาวอรนิชา เพชรประดบั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434146

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอมัพร ทรพัยส์นอง
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 A 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3514803 A 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอมัพร ทรพัยส์นอง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.วชัระ เวชประสทิธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434146
นางสาวอมัพร ทรพัยส์นอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434149

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอมุาภรณ์ พูลสวสัดิV
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 A 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอมุาภรณ์ พูลสวสัดิv )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.วชัระ เวชประสทิธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434149
นางสาวอมุาภรณ์ พูลสวสัดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434150

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเอน็ดู สุขเกดิ
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 A 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเอน็ดู สุขเกดิ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.วชัระ เวชประสทิธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434150
นางสาวเอน็ดู สขุเกดิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434153

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนกร คาํพนัธ์
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 A 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3514803 A 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนกร คาํพนัธ ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.วชัระ เวชประสทิธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434153
นายธนกร คาํพนัธ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434201

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลวรรณ สระแกว้
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 B 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3514803 B 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกมลวรรณ สระแกว้ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จริยา รชัตโสตถิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434201
นางสาวกมลวรรณ สระแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434204

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเกศินี กลอยสวาท
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 B 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3514803 B 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเกศินี กลอยสวาท )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จริยา รชัตโสตถิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434204
นางสาวเกศินี กลอยสวาท

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434207

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจติตมิา ศรสีุวรรณ
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 B 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจติตมิา ศรีสุวรรณ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จริยา รชัตโสตถิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434207
นางสาวจติตมิา ศรีสวุรรณ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434209

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑามาศ หะรงัศรี
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 B 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุามาศ หะรงัศรี )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จริยา รชัตโสตถิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434209
นางสาวจุฑามาศ หะรงัศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434210

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเจนจริา ทองนาค
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 B 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเจนจริา ทองนาค )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จริยา รชัตโสตถิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434210
นางสาวเจนจริา ทองนาค

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434213

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชลดา คงวตัร
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 B 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชลดา คงวตัร )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จริยา รชัตโสตถิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434213
นางสาวชลดา คงวตัร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434214

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวโชตมิา รุง่ช่วง
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 B 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวโชตมิา รุ่งช่วง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จริยา รชัตโสตถิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434214
นางสาวโชตมิา รุ่งช่วง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434216

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐฐา สุขอาํพร
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 B 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัฐา สุขอาํพร )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จริยา รชัตโสตถิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434216
นางสาวณัฐฐา สขุอาํพร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434219

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธญัชนก มีทรพัย์
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 B 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธญัชนก มทีรพัย ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จริยา รชัตโสตถิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434219
นางสาวธญัชนก มีทรพัย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434220

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนงลกัษณ์ พธุทา
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 B 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนงลกัษณ์ พธุทา )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จริยา รชัตโสตถิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434220
นางสาวนงลกัษณ์ พธุทา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434224

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปิยนนัท ์ธูปหอม
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 B 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปิยนนัท ์ธูปหอม )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จริยา รชัตโสตถิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434224
นางสาวปิยนนัท ์ธูปหอม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434225

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรนภา โพธิVงาม
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 B 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพรนภา โพธิvงาม )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จริยา รชัตโสตถิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434225
นางสาวพรนภา โพธิVงาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434226

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพมิพช์นก เกดิสมจติต์
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 B 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3514803 B 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพมิพช์นก เกดิสมจติต ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จริยา รชัตโสตถิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434226
นางสาวพมิพช์นก เกดิสมจติต ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434227

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรกัฤทยั ยอดรกั
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 B 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรกัฤทยั ยอดรกั )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จริยา รชัตโสตถิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434227
นางสาวรกัฤทยั ยอดรกั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434229

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววราล ีจนัทรเ์พชร
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 B 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววราล ีจนัทรเ์พชร )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จริยา รชัตโสตถิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434229
นางสาววราล ีจนัทรเ์พชร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434231

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววาสนา แลเชื9 อ
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 B 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววาสนา แลเชื@อ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จริยา รชัตโสตถิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434231
นางสาววาสนา แลเชื9 อ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434232

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศศิภา เกตสุกลุ
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 B 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศศิภา เกตสุกลุ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จริยา รชัตโสตถิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434232
นางสาวศศิภา เกตสุกลุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434233

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรพิร หมอกเมฆ
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0>AAภาษาไทยเพืJอการคดิวเิคราะห์1540203 B 3(3-0-6) อ.จตพุร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>0ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 D 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 B 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร
จ. (0).6�-0�.6�) 0E>)วเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 D 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริพร หมอกเมฆ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จริยา รชัตโสตถิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 9

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434233
นางสาวศิริพร หมอกเมฆ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434234

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรลิกัษณ์ ยะหลอ่ม
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 B 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริลกัษณ์ ยะหลอ่ม )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จริยา รชัตโสตถิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434234
นางสาวศิริลกัษณ์ ยะหลอ่ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434235

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสหสัญา ดน้ประดิษฐ ์
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 t 3(3-0-6) อ.มฆัวาน C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) LC403ภาษาองักฤษธุรกจิ )1552602 C 3(3-0-6) MR.Colin Avard E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3514803 B 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร
จ. (�E.6�-00.6�) 0E>0การภาษอีากร 03522501 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6Aสถติธุิรกจิ4112105 D 3(3-0-6) อ.เมษยิา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) SU-506การขบัขีJปลอดภยั5590101 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสหสัญา ดน้ประดษิฐ ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จริยา รชัตโสตถิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434235
นางสาวสหสัญา ดน้ประดิษฐ ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434236

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุกญัญา แกน่อฐู
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0>AAภาษาไทยเพืJอการคดิวเิคราะห์1540203 B 3(3-0-6) อ.จตพุร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6>0ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 D 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 B 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร
จ. (0).6�-0�.6�) 0E>)วเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 D 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุกญัญา แก่นอูฐ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จริยา รชัตโสตถิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 9

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434236
นางสาวสกุญัญา แกน่อฐู

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434239

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุภาภรณ์ บญุเหลอื
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 B 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุภาภรณ์ บญุเหลอื )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จริยา รชัตโสตถิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434239
นางสาวสภุาภรณ์ บญุเหลอื

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434240

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุภารกัษ ์จดัพูล
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 B 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุภารกัษ ์จดัพูล )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จริยา รชัตโสตถิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434240
นางสาวสภุารกัษ ์จดัพูล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434241

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุวนนัท ์ณ ขนัโท
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 B 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุวนนัท ์ณ ขนัโท )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จริยา รชัตโสตถิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434241
นางสาวสวุนนัท ์ณ ขนัโท

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434242

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุวรตัน์ รกัษว์นิชพงศ์
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 t 3(3-0-6) อ.มฆัวาน C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 B 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3514803 B 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร
จ. (0).6�-0�.6�) 0E>)วเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 D 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) SU-505การขบัขีJปลอดภยั5590101 G 3(2-2-5) ผศ. ดร.ขวญัชยั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุวรตัน ์รกัษว์นิชพงศ ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จริยา รชัตโสตถิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 6

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434242
นางสาวสวุรตัน์ รกัษว์นิชพงศ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434245

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรุชา ลางคุลเสน
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 B 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรุชา ลางคุลเสน )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จริยา รชัตโสตถิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434245
นางสาวอรุชา ลางคลุเสน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434247

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอาทติยา ม่วงโพธิV
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 B 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3514803 B 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอาทติยา มว่งโพธิv )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จริยา รชัตโสตถิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434247
นางสาวอาทติยา ม่วงโพธิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434249

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอมุาพร เข็มมณี
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 B 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอมุาพร เขม็มณี )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จริยา รชัตโสตถิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434249
นางสาวอมุาพร เข็มมณี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434250

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอษุาวดี โรยสุวรรณ
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 B 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอษุาวด ีโรยสุวรรณ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จริยา รชัตโสตถิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434250
นางสาวอษุาวดี โรยสวุรรณ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434251

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายคธัฌา เดชอารมณ์
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 B 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายคธัฌา เดชอารมณ์ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จริยา รชัตโสตถิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434251
นายคธัฌา เดชอารมณ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434255

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายรณสทิธิV หนูกระจา่ง
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 B 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายรณสทิธิv หนูกระจ่าง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จริยา รชัตโสตถิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434255
นายรณสทิธิV หนูกระจา่ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574434258

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอภสิทิธิV จนัทรจุ์นาทศัน์
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5744-34/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3514802 B 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ประสทิธิvพร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอภสิทิธิv จนัทรจ์นุาทศัน ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จริยา รชัตโสตถิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574434258
นายอภสิทิธิV จนัทรจ์ุนาทศัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574435011

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐมน เอี ยมผะดุง
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิปรญิญาตร ี> ปี

5744-35/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 K 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ธิดารตัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัมน เอีJยมผะดุง )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.อตัภาพ มณีเตมิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574435011
นางสาวณัฐมน เอี ยมผะดงุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574435016

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวบานบรุ ีพทุธชาติ
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิปรญิญาตร ี> ปี

5744-35/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 K 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ธิดารตัน์
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3564803 E 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.ธิดารตัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวบานบรุี พทุธชาต ิ)

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.อตัภาพ มณีเตมิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574435016
นางสาวบานบรุี พทุธชาติ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574435019

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพกิลุทอง คาํอิ ม
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิปรญิญาตร ี> ปี

5744-35/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 K 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ธิดารตัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพกิลุทอง คาํอิJม )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.อตัภาพ มณีเตมิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574435019
นางสาวพกิลุทอง คาํอิ ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574435029

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุรยีพ์ร เกดิผล
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิปรญิญาตร ี> ปี

5744-35/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 K 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ธิดารตัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุรียพ์ร เกดิผล )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.อตัภาพ มณีเตมิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574435029
นางสาวสรุียพ์ร เกดิผล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574435032

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอนุสรา เสอืเอง็
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิปรญิญาตร ี> ปี

5744-35/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 K 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ธิดารตัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอนุสรา เสอืเอง็ )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.อตัภาพ มณีเตมิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574435032
นางสาวอนุสรา เสอืเอง็

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574435033

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรุณรตัน์ เพง็พนิ
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิปรญิญาตร ี> ปี

5744-35/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 K 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ธิดารตัน์
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3564803 E 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.ธิดารตัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรุณรตัน ์เพง็พนิ )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.อตัภาพ มณีเตมิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574435033
นางสาวอรุณรตัน์ เพง็พนิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574435035

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอญัมณี ชยัพฤกษนุ์กูล
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิปรญิญาตร ี> ปี

5744-35/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 K 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ธิดารตัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอญัมณี ชยัพฤกษนุ์กูล )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.อตัภาพ มณีเตมิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574435035
นางสาวอญัมณี ชยัพฤกษนุ์กูล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574435038

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเกยีรตศิกัดิV แช่มชอ้ย
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิปรญิญาตร ี> ปี

5744-35/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 K 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ธิดารตัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเกยีรตศิกัดิv แช่มชอ้ย )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.อตัภาพ มณีเตมิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574435038
นายเกยีรตศิกัดิV แช่มชอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574435039

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายคุณากร สุขสด
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิปรญิญาตร ี> ปี

5744-35/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 K 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ธิดารตัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายคุณากร สุขสด )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.อตัภาพ มณีเตมิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574435039
นายคณุากร สขุสด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574435042

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายตรภีพ เทยีนฟัก
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิปรญิญาตร ี> ปี

5744-35/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 K 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ธิดารตัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายตรีภพ เทยีนฟกั )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.อตัภาพ มณีเตมิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574435042
นายตรีภพ เทยีนฟัก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574435043

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายตะวนั อยู่วงั
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิปรญิญาตร ี> ปี

5744-35/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 K 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ธิดารตัน์
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3564803 E 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.ธิดารตัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายตะวนั อยู่วงั )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.อตัภาพ มณีเตมิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574435043
นายตะวนั อยูว่งั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574435047

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนรนิทร ์วฒัโน
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิปรญิญาตร ี> ปี

5744-35/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 K 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ธิดารตัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนรินทร ์วฒัโน )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.อตัภาพ มณีเตมิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574435047
นายนรินทร ์วฒัโน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574435050

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายปรชัญา จรีะนุช
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิปรญิญาตร ี> ปี

5744-35/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 K 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ธิดารตัน์
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3564803 E 6(0-620) อ.สุธาสนีิ, อ.ธิดารตัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายปรชัญา จรีะนุช )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.อตัภาพ มณีเตมิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574435050
นายปรชัญา จรีะนุช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574435054

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรีศกัดิV สุกงาม
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิปรญิญาตร ี> ปี

5744-35/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 K 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ธิดารตัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวรีศกัดิv สุกงาม )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.อตัภาพ มณีเตมิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574435054
นายวรีศกัดิV สกุงาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574435055

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวฒุพิงศ ์พราหมณ์คลํ9า
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิปรญิญาตร ี> ปี

5744-35/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 K 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ธิดารตัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวุฒพิงศ ์พราหมณ์คลํ@า )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.อตัภาพ มณีเตมิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574435055
นายวฒุิพงศ ์พราหมณ์คลํ9า

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574435056

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวฒุศิกัดิV กิ งสวสัดิV
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิปรญิญาตร ี> ปี

5744-35/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 K 3(0-350) อ.สุธาสนีิ, อ.ธิดารตัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวุฒศิกัดิv กิJงสวสัดิv )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.อตัภาพ มณีเตมิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574435056
นายวฒุิศกัดิV กิ งสวสัดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574436002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัทมิา แป้นรส
โปรแกรมวชิา การจดัการธุรกจิคา้ปลกีปรญิญาตร ี> ปี

5744-36/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3614802 A 6(0-620) อ.สุธาสนีิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจนัทมิา แป้นรส )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สุธาสนีิ อมัพลิาศรยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574436002
นางสาวจนัทมิา แป้นรส

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574436004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัชชา เฉลมิจนัทร ์
โปรแกรมวชิา การจดัการธุรกจิคา้ปลกีปรญิญาตร ี> ปี

5744-36/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3614802 A 6(0-620) อ.สุธาสนีิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณชัชา เฉลมิจนัทร ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สุธาสนีิ อมัพลิาศรยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574436004
นางสาวณัชชา เฉลมิจนัทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574436005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐสุภา เรอืงศิลป์
โปรแกรมวชิา การจดัการธุรกจิคา้ปลกีปรญิญาตร ี> ปี

5744-36/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3614802 A 6(0-620) อ.สุธาสนีิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัสุภา เรืองศิลป์ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สุธาสนีิ อมัพลิาศรยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574436005
นางสาวณัฐสภุา เรืองศิลป์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574436006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวญาณาธปิ ออ่นศิริ
โปรแกรมวชิา การจดัการธุรกจิคา้ปลกีปรญิญาตร ี> ปี

5744-36/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3614802 A 6(0-620) อ.สุธาสนีิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวญาณาธิป อ่อนศิริ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สุธาสนีิ อมัพลิาศรยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574436006
นางสาวญาณาธิป ออ่นศิริ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574436007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนนัทกิานต ์ณ รชัชกาล
โปรแกรมวชิา การจดัการธุรกจิคา้ปลกีปรญิญาตร ี> ปี

5744-36/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3614802 A 6(0-620) อ.สุธาสนีิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนนัทกิานต ์ณ รชัชกาล )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สุธาสนีิ อมัพลิาศรยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574436007
นางสาวนนัทกิานต ์ณ รชัชกาล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574436008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนยันา หบีแกว้
โปรแกรมวชิา การจดัการธุรกจิคา้ปลกีปรญิญาตร ี> ปี

5744-36/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3614802 A 6(0-620) อ.สุธาสนีิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนยันา หบีแกว้ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สุธาสนีิ อมัพลิาศรยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574436008
นางสาวนยันา หบีแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574436010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปานจรยี ์จนิดา
โปรแกรมวชิา การจดัการธุรกจิคา้ปลกีปรญิญาตร ี> ปี

5744-36/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3614802 A 6(0-620) อ.สุธาสนีิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปานจรีย ์จนิดา )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สุธาสนีิ อมัพลิาศรยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574436010
นางสาวปานจรีย ์จนิดา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574436012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรนิษฐา ทารการ
โปรแกรมวชิา การจดัการธุรกจิคา้ปลกีปรญิญาตร ี> ปี

5744-36/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3614802 A 6(0-620) อ.สุธาสนีิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววรนิษฐา ทารการ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สุธาสนีิ อมัพลิาศรยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574436012
นางสาววรนิษฐา ทารการ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574436015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสาลณีิ เจมิใจดี
โปรแกรมวชิา การจดัการธุรกจิคา้ปลกีปรญิญาตร ี> ปี

5744-36/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3614802 A 6(0-620) อ.สุธาสนีิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสาลณีิ เจมิใจด ี)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สุธาสนีิ อมัพลิาศรยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574436015
นางสาวสาลณีิ เจมิใจดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574436018

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายถามพ์ร ขุนวจิติร
โปรแกรมวชิา การจดัการธุรกจิคา้ปลกีปรญิญาตร ี> ปี

5744-36/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3614802 A 6(0-620) อ.สุธาสนีิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายถามพ์ร ขนุวจิติร )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สุธาสนีิ อมัพลิาศรยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574436018
นายถามพ์ร ขุนวจิติร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574436021

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายประภาคาร ปานเพชร
โปรแกรมวชิา การจดัการธุรกจิคา้ปลกีปรญิญาตร ี> ปี

5744-36/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3614802 A 6(0-620) อ.สุธาสนีิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายประภาคาร ปานเพชร )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สุธาสนีิ อมัพลิาศรยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574436021
นายประภาคาร ปานเพชร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574436029

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรนิภา สม้ภา
โปรแกรมวชิา การจดัการธุรกจิคา้ปลกีปรญิญาตร ี> ปี

5744-36/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3614802 A 6(0-620) อ.สุธาสนีิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพรนิภา สม้ภา )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สุธาสนีิ อมัพลิาศรยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574436029
นางสาวพรนิภา สม้ภา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574436030

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสาวติร ีจนัทวี
โปรแกรมวชิา การจดัการธุรกจิคา้ปลกีปรญิญาตร ี> ปี

5744-36/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3614802 A 6(0-620) อ.สุธาสนีิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสาวติรี จนัทว ี)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สุธาสนีิ อมัพลิาศรยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574436030
นางสาวสาวติรี จนัทวี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574436033

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวองัคณา พนัธุเ์กตุ
โปรแกรมวชิา การจดัการธุรกจิคา้ปลกีปรญิญาตร ี> ปี

5744-36/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3614802 A 6(0-620) อ.สุธาสนีิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวองัคณา พนัธุเ์กต ุ)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สุธาสนีิ อมัพลิาศรยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574436033
นางสาวองัคณา พนัธุเ์กตุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574436036

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายตลุวทิย ์ใจหมั  นเพยีร
โปรแกรมวชิา การจดัการธุรกจิคา้ปลกีปรญิญาตร ี> ปี

5744-36/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา3614802 A 6(0-620) อ.สุธาสนีิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายตลุวทิย ์ใจหม ั Jนเพยีร )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สุธาสนีิ อมัพลิาศรยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

574436036
นายตลุวทิย ์ใจหมั  นเพยีร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574512107

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจริาวรรณ ทรพัยแ์สนดี
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5745-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 A 3(3-0-6) นายชชัเวช G พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) )6AAกฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 A 2(2-0-4) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา G พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A��)สมัมนากฎหมายอาญา2564502 B 3(2-2-5) อ.กฤษฎา
ศ. (0).6�-0>.6�) 066กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล2564602 A 2(2-0-4) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 60>เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืJอสาร4120101 M 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจริาวรรณ ทรพัยแ์สนด ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิรินทร ์อนิทรวชิะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 7

*
*

13 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574512107
นางสาวจริาวรรณ ทรพัยแ์สนดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574512108

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจรีพรพรรณ คาํสอน
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5745-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) 06�อาเซยีนศึกษา2500106 C 3(3-0-6) อ.นาถสุดา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6A0กฎหมายลกัษณะนิตกิรรมและสญัญา2561202 B 3(3-0-6) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.ประวตัศิาสตรก์ฎหมายไทย2562101 A 2(2-0-4) อ.ศิรินทร์
ศ. (�E.6�-00.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 A 3(3-0-6) นายชชัเวช G พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) )6AAกฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 A 2(2-0-4) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา G พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกค2563507 A 3(3-0-6) นายกฤตนิ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A��)สมัมนากฎหมายอาญา2564502 B 3(2-2-5) อ.กฤษฎา
ศ. (0).6�-0>.6�) 066กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล2564602 A 2(2-0-4) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจรีพรพรรณ คาํสอน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิรินทร ์อนิทรวชิะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574512108
นางสาวจรีพรพรรณ คาํสอน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574512110

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวดาวเรอืง เลื อนลอย
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5745-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0>)0ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 r 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6A0กฎหมายลกัษณะนิตกิรรมและสญัญา2561202 B 3(3-0-6) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 B 3(3-0-6) นายชชัเวช G พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) )6AAกฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 A 2(2-0-4) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา G พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A��)สมัมนากฎหมายอาญา2564502 B 3(2-2-5) อ.กฤษฎา
ศ. (0).6�-0>.6�) 066กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล2564602 A 2(2-0-4) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) )AA�>ความรูเ้บื@องตน้เกีJยวกบัระเบยีบวธิีวจิยัทา2564707 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 60>เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืJอสาร4120101 M 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวดาวเรือง เลืJอนลอย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิรินทร ์อนิทรวชิะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
13

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574512110
นางสาวดาวเรือง เลื อนลอย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574512113

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธรีาภรณ์ ยิ9มอยู่
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5745-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) )6A0กฎหมายลกัษณะนิตกิรรมและสญัญา2561202 B 3(3-0-6) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายมหาชนเบื@องตน้2561501 A 3(3-0-6) นายสรรกัษ์ C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 A 3(3-0-6) นายชชัเวช G พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) )6AAกฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 A 2(2-0-4) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา G พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A��)สมัมนากฎหมายอาญา2564502 B 3(2-2-5) อ.กฤษฎา
ศ. (0).6�-0>.6�) 066กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล2564602 A 2(2-0-4) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) )AA�>ความรูเ้บื@องตน้เกีJยวกบัระเบยีบวธิีวจิยัทา2564707 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธีราภรณ์ ยิ@มอยู่ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิรินทร ์อนิทรวชิะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
13

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574512113
นางสาวธีราภรณ์ ยิ9มอยู่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574512115

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนุชนารถ ฤาเดช
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5745-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) 06�ความเป็นพลเมอืง2500103 C 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 06�อาเซยีนศึกษา2500106 C 3(3-0-6) อ.นาถสุดา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6A0กฎหมายลกัษณะนิตกิรรมและสญัญา2561202 B 3(3-0-6) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 A 3(3-0-6) นายชชัเวช G พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) )6AAกฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 A 2(2-0-4) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา G พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A��)สมัมนากฎหมายอาญา2564502 B 3(2-2-5) อ.กฤษฎา
ศ. (0).6�-0>.6�) 066กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล2564602 A 2(2-0-4) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนุชนารถ ฤาเดช )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิรินทร ์อนิทรวชิะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
16

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574512115
นางสาวนุชนารถ ฤาเดช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574512119

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมนกานต ์อว่มพว่ง
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5745-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) 0>�Aภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) อ.ธิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6A0กฎหมายลกัษณะนิตกิรรมและสญัญา2561202 B 3(3-0-6) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายมหาชนเบื@องตน้2561501 A 3(3-0-6) นายสรรกัษ์ C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 A 3(3-0-6) นายชชัเวช G พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) )6AAกฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 A 2(2-0-4) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา G พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A��)สมัมนากฎหมายอาญา2564502 B 3(2-2-5) อ.กฤษฎา
ศ. (0).6�-0>.6�) 066กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล2564602 A 2(2-0-4) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) )AA�>ความรูเ้บื@องตน้เกีJยวกบัระเบยีบวธิีวจิยัทา2564707 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมนกานต ์อ่วมพ่วง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิรินทร ์อนิทรวชิะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
16

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574512119
นางสาวมนกานต ์อว่มพว่ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574512121

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเวทติา บวัลอ้ม
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5745-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) 06�ความเป็นพลเมอืง2500103 C 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 A 3(3-0-6) นายชชัเวช G พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) )6AAกฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 A 2(2-0-4) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา G พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A��)สมัมนากฎหมายอาญา2564502 B 3(2-2-5) อ.กฤษฎา
ศ. (0).6�-0>.6�) 066กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล2564602 A 2(2-0-4) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )AA�>ความรูเ้บื@องตน้เกีJยวกบัระเบยีบวธิีวจิยัทา2564707 B 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเวทติา บวัลอ้ม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิรินทร ์อนิทรวชิะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
10

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574512121
นางสาวเวทติา บวัลอ้ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574512124

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสริริตัน์ สวา่งเมฆ
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5745-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายมหาชนเบื@องตน้2561501 A 3(3-0-6) นายสรรกัษ์ C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.ประวตัศิาสตรก์ฎหมายไทย2562101 A 2(2-0-4) อ.ศิรินทร์
ศ. (�E.6�-00.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 A 3(3-0-6) นายชชัเวช G พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) )6AAกฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 A 2(2-0-4) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา G พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A��)สมัมนากฎหมายอาญา2564502 B 3(2-2-5) อ.กฤษฎา
ศ. (0).6�-0>.6�) 066กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล2564602 A 2(2-0-4) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) )AA�>ความรูเ้บื@องตน้เกีJยวกบัระเบยีบวธิีวจิยัทา2564707 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสริิรตัน ์สวา่งเมฆ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิรินทร ์อนิทรวชิะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
12

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574512124
นางสาวสริิรตัน์ สวา่งเมฆ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574512125

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุดารตัน์ เสอืแซม
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5745-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) 0>�Aภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) อ.ธิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6A0กฎหมายลกัษณะนิตกิรรมและสญัญา2561202 B 3(3-0-6) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายมหาชนเบื@องตน้2561501 A 3(3-0-6) นายสรรกัษ์ C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 A 3(3-0-6) นายชชัเวช G พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) )6AAกฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 A 2(2-0-4) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา G พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A��)สมัมนากฎหมายอาญา2564502 B 3(2-2-5) อ.กฤษฎา
ศ. (0).6�-0>.6�) 066กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล2564602 A 2(2-0-4) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) )AA�>ความรูเ้บื@องตน้เกีJยวกบัระเบยีบวธิีวจิยัทา2564707 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุดารตัน ์เสอืแซม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิรินทร ์อนิทรวชิะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
16

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574512125
นางสาวสดุารตัน์ เสอืแซม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574512126

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุพตัรา ลวีงั
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5745-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) 06Gกฎหมายธุรกจิ2562301 K 3(3-0-6) อ.พงษล์ดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 A 3(3-0-6) นายชชัเวช G พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) )6AAกฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 A 2(2-0-4) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา G พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A��)สมัมนากฎหมายอาญา2564502 B 3(2-2-5) อ.กฤษฎา
ศ. (0).6�-0>.6�) 066กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล2564602 A 2(2-0-4) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 60>เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืJอสาร4120101 M 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุพตัรา ลวีงั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิรินทร ์อนิทรวชิะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
10

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574512126
นางสาวสพุตัรา ลวีงั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574512127

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุมิตตา ขุนวจิติร
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5745-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>�)อาเซยีนศึกษา2500106 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6A0กฎหมายลกัษณะนิตกิรรมและสญัญา2561202 B 3(3-0-6) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 B 3(3-0-6) นายชชัเวช G พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) )6AAกฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 A 2(2-0-4) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา G พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A��)สมัมนากฎหมายอาญา2564502 B 3(2-2-5) อ.กฤษฎา
ศ. (0).6�-0>.6�) 066กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล2564602 A 2(2-0-4) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) )AA�>ความรูเ้บื@องตน้เกีJยวกบัระเบยีบวธิีวจิยัทา2564707 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุมติตา ขนุวจิติร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิรินทร ์อนิทรวชิะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
13

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574512127
นางสาวสมิุตตา ขุนวจิติร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574512128

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเสาวลกัษณ์ สนิลน้
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5745-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) )6A0กฎหมายลกัษณะนิตกิรรมและสญัญา2561202 B 3(3-0-6) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายมหาชนเบื@องตน้2561501 A 3(3-0-6) นายสรรกัษ์ C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 A 3(3-0-6) นายชชัเวช G พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) )6AAกฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 A 2(2-0-4) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา G พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A��)สมัมนากฎหมายอาญา2564502 B 3(2-2-5) อ.กฤษฎา
ศ. (0).6�-0>.6�) 066กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล2564602 A 2(2-0-4) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) )AA�>ความรูเ้บื@องตน้เกีJยวกบัระเบยีบวธิีวจิยัทา2564707 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเสาวลกัษณ์ สนิลน้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิรินทร ์อนิทรวชิะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
13

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574512128
นางสาวเสาวลกัษณ์ สนิลน้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574512131

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอมุาพร คงหตี
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5745-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) )6A0กฎหมายลกัษณะนิตกิรรมและสญัญา2561202 B 3(3-0-6) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายมหาชนเบื@องตน้2561501 A 3(3-0-6) นายสรรกัษ์ C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 A 3(3-0-6) นายชชัเวช G พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) )6AAกฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 A 2(2-0-4) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา G พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 066กฎหมายแรงงานและวธิีพจิารณาคดใีนศา2563508 A 3(3-0-6) ดร.ชนาธิป 0� พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A��)สมัมนากฎหมายอาญา2564502 B 3(2-2-5) อ.กฤษฎา
ศ. (0).6�-0>.6�) 066กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล2564602 A 2(2-0-4) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) )AA�>ความรูเ้บื@องตน้เกีJยวกบัระเบยีบวธิีวจิยัทา2564707 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอมุาพร คงหตี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิรินทร ์อนิทรวชิะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
16

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574512131
นางสาวอมุาพร คงหตี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574512132

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวไอยดา ไกก่อ้
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5745-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) )6A0กฎหมายลกัษณะนิตกิรรมและสญัญา2561202 B 3(3-0-6) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายมหาชนเบื@องตน้2561501 A 3(3-0-6) นายสรรกัษ์ C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 A 3(3-0-6) นายชชัเวช G พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) )6AAกฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 A 2(2-0-4) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา G พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A��)สมัมนากฎหมายอาญา2564502 B 3(2-2-5) อ.กฤษฎา
ศ. (0).6�-0>.6�) 066กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล2564602 A 2(2-0-4) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) )AA�>ความรูเ้บื@องตน้เกีJยวกบัระเบยีบวธิีวจิยัทา2564707 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวไอยดา ไก่กอ้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิรินทร ์อนิทรวชิะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
13

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574512132
นางสาวไอยดา ไกก่อ้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574512136

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจกัรวาล แซ่โก
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5745-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 A 3(3-0-6) นายชชัเวช G พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) )6AAกฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 A 2(2-0-4) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา G พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A��)สมัมนากฎหมายอาญา2564502 B 3(2-2-5) อ.กฤษฎา
ศ. (0).6�-0>.6�) 066กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล2564602 A 2(2-0-4) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) )6>6สทิธิมนุษยชน2564706 A 3(3-0-6) อ.ศิรินทร์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) )AA�>ความรูเ้บื@องตน้เกีJยวกบัระเบยีบวธิีวจิยัทา2564707 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจกัรวาล แซ่โก )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิรินทร ์อนิทรวชิะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
10

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574512136
นายจกัรวาล แซ่โก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574512142

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนญชยั แคลว้คลาด
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5745-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) 06�ความเป็นพลเมอืง2500103 C 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6A0กฎหมายลกัษณะนิตกิรรมและสญัญา2561202 B 3(3-0-6) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.ประวตัศิาสตรก์ฎหมายไทย2562101 A 2(2-0-4) อ.ศิรินทร์
ศ. (�E.6�-00.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 A 3(3-0-6) นายชชัเวช G พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) )6AAกฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 A 2(2-0-4) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา G พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A��)สมัมนากฎหมายอาญา2564502 B 3(2-2-5) อ.กฤษฎา
ศ. (0).6�-0>.6�) 066กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล2564602 A 2(2-0-4) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )AA�>ความรูเ้บื@องตน้เกีJยวกบัระเบยีบวธิีวจิยัทา2564707 B 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนญชยั แคลว้คลาด )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิรินทร ์อนิทรวชิะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
15

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574512142
นายธนญชยั แคลว้คลาด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574512145

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนกัสทิธิV มากพุม่
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5745-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) )6A0กฎหมายลกัษณะนิตกิรรมและสญัญา2561202 B 3(3-0-6) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายมหาชนเบื@องตน้2561501 A 3(3-0-6) นายสรรกัษ์ C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.ประวตัศิาสตรก์ฎหมายไทย2562101 A 2(2-0-4) อ.ศิรินทร์
ศ. (�E.6�-00.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 A 3(3-0-6) นายชชัเวช G พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) )6AAกฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 A 2(2-0-4) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา G พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A��)สมัมนากฎหมายอาญา2564502 B 3(2-2-5) อ.กฤษฎา
ศ. (0).6�-0>.6�) 066กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล2564602 A 2(2-0-4) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) )AA�>ความรูเ้บื@องตน้เกีJยวกบัระเบยีบวธิีวจิยัทา2564707 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนกัสทิธิv มากพุ่ม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิรินทร ์อนิทรวชิะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
15

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574512145
นายนกัสทิธิV มากพุม่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574512148

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายทนงศกัดิV สุนทรวตัร ์
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5745-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) 06�อาเซยีนศึกษา2500106 C 3(3-0-6) อ.นาถสุดา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 06Gกฎหมายธุรกจิ2562301 J 3(3-0-6) อ.พงษล์ดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 A 3(3-0-6) นายชชัเวช G พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) )6AAกฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 A 2(2-0-4) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา G พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A��)สมัมนากฎหมายอาญา2564502 B 3(2-2-5) อ.กฤษฎา
ศ. (0).6�-0>.6�) 066กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล2564602 A 2(2-0-4) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
อา. (0).6�-0>.6�) 0>>0หลกัวชิาชพีนกักฎหมาย2564701 A 2(2-0-4) อ.ทศันยั 60 ม.ีค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) )AA�>ความรูเ้บื@องตน้เกีJยวกบัระเบยีบวธิีวจิยัทา2564707 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายทนงศกัดิv สุนทรวตัร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิรินทร ์อนิทรวชิะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
15

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574512148
นายทนงศกัดิV สนุทรวตัร ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574512156

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายระพพีนัธ ์แตน้ภาพร
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5745-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 A 3(3-0-6) นายชชัเวช G พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) )6AAกฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 A 2(2-0-4) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา G พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A��)สมัมนากฎหมายอาญา2564502 B 3(2-2-5) อ.กฤษฎา
ศ. (0).6�-0>.6�) 066กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล2564602 A 2(2-0-4) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) )6>6สทิธิมนุษยชน2564706 A 3(3-0-6) อ.ศิรินทร์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) )AA�>ความรูเ้บื@องตน้เกีJยวกบัระเบยีบวธิีวจิยัทา2564707 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายระพพีนัธ ์แตน้ภาพร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิรินทร ์อนิทรวชิะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
10

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574512156
นายระพพีนัธ ์แตน้ภาพร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574512158

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวทิยา ทมิทวปี
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5745-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) 06�อาเซยีนศึกษา2500106 C 3(3-0-6) อ.นาถสุดา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6A0กฎหมายลกัษณะนิตกิรรมและสญัญา2561202 B 3(3-0-6) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.ประวตัศิาสตรก์ฎหมายไทย2562101 A 2(2-0-4) อ.ศิรินทร์
ศ. (�E.6�-00.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 A 3(3-0-6) นายชชัเวช G พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) )6AAกฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 A 2(2-0-4) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา G พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกค2563507 A 3(3-0-6) นายกฤตนิ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A��)สมัมนากฎหมายอาญา2564502 B 3(2-2-5) อ.กฤษฎา
ศ. (0).6�-0>.6�) 066กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล2564602 A 2(2-0-4) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวทิยา ทมิทวปี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิรินทร ์อนิทรวชิะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574512158
นายวทิยา ทมิทวปี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574512165

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุภาวดี สุขอนนัต์
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5745-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) 06�ความเป็นพลเมอืง2500103 C 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 A 3(3-0-6) นายชชัเวช G พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) )6AAกฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 A 2(2-0-4) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา G พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A��)สมัมนากฎหมายอาญา2564502 B 3(2-2-5) อ.กฤษฎา
ศ. (0).6�-0>.6�) 066กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล2564602 A 2(2-0-4) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุภาวด ีสุขอนนัต ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิรินทร ์อนิทรวชิะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
10

*
*

13 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574512165
นางสาวสภุาวดี สขุอนนัต์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574512168

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายคทาวธุ บวัสนิ
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5745-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) 06Gกฎหมายธุรกจิ2562301 J 3(3-0-6) อ.พงษล์ดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 A 3(3-0-6) นายชชัเวช G พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) )6AAกฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 A 2(2-0-4) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา G พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A��)สมัมนากฎหมายอาญา2564502 B 3(2-2-5) อ.กฤษฎา
ศ. (0).6�-0>.6�) 066กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล2564602 A 2(2-0-4) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
อา. (0).6�-0>.6�) 0>>0หลกัวชิาชพีนกักฎหมาย2564701 A 2(2-0-4) อ.ทศันยั 60 ม.ีค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) )AA�>ความรูเ้บื@องตน้เกีJยวกบัระเบยีบวธิีวจิยัทา2564707 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายคทาวุธ บวัสนิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิรินทร ์อนิทรวชิะ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
12

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574512168
นายคทาวธุ บวัสนิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574512203

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจมาภรณ์ จติบรม
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5745-12/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ 0ประตมิากรรมพื@นฐาน2011204 A 3(2-2-5) อ. ดร.สรไกร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 B 3(3-0-6) นายชชัเวช G พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (0�.6�-0).6�) )6AAกฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 B 2(2-0-4) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา G พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 066สมัมนากฎหมายอาญา2564502 C 3(2-2-5) อ.กฤษฎา
ศ. (0>.6�-0A.6�) 066กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล2564602 B 2(2-0-4) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจมาภรณ์ จติบรม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พงษล์ดา ท ั Jงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 7

*
*

13 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574512203
นางสาวจมาภรณ์ จติบรม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574512209

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปภสัสร สายสกล
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5745-12/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ 0ประตมิากรรมพื@นฐาน2011204 A 3(2-2-5) อ. ดร.สรไกร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 B 3(3-0-6) นายชชัเวช G พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (0�.6�-0).6�) )6AAกฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 B 2(2-0-4) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา G พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 066สมัมนากฎหมายอาญา2564502 C 3(2-2-5) อ.กฤษฎา
ศ. (0>.6�-0A.6�) 066กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล2564602 B 2(2-0-4) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปภสัสร สายสกล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พงษล์ดา ท ั Jงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 7

*
*

13 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574512209
นางสาวปภสัสร สายสกล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574512210

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปราณี ผาดศรี
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5745-12/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 B 3(3-0-6) นายชชัเวช G พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (0�.6�-0).6�) )6AAกฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 B 2(2-0-4) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา G พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 066สมัมนากฎหมายอาญา2564502 C 3(2-2-5) อ.กฤษฎา
ศ. (0>.6�-0A.6�) 066กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล2564602 B 2(2-0-4) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6ACสทิธิมนุษยชน2564706 B 3(3-0-6) อ.ศิรินทร์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )AA�>ความรูเ้บื@องตน้เกีJยวกบัระเบยีบวธิีวจิยัทา2564707 B 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปราณี ผาดศรี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พงษล์ดา ท ั Jงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
10

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574512210
นางสาวปราณี ผาดศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574512211

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปวณีา เม่งเตีcยน
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5745-12/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 B 3(3-0-6) นายชชัเวช G พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (0�.6�-0).6�) )6AAกฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 B 2(2-0-4) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา G พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 066สมัมนากฎหมายอาญา2564502 C 3(2-2-5) อ.กฤษฎา
ศ. (0>.6�-0A.6�) 066กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล2564602 B 2(2-0-4) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6ACสทิธิมนุษยชน2564706 B 3(3-0-6) อ.ศิรินทร์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )AA�>ความรูเ้บื@องตน้เกีJยวกบัระเบยีบวธิีวจิยัทา2564707 B 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปวณีา เมง่เตี �ยน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พงษล์ดา ท ั Jงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
10

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574512211
นางสาวปวณีา เม่งเตีcยน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574512213

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรอณงค ์ศรชีาย
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5745-12/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายมหาชนเบื@องตน้2561501 B 3(3-0-6) นายสรรกัษ์ C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.ประวตัศิาสตรก์ฎหมายไทย2562101 A 2(2-0-4) อ.ศิรินทร์
จ. (06.6�-0A.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 B 3(3-0-6) นายชชัเวช G พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (0�.6�-0).6�) )6AAกฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 B 2(2-0-4) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา G พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 066สมัมนากฎหมายอาญา2564502 C 3(2-2-5) อ.กฤษฎา
ศ. (0>.6�-0A.6�) 066กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล2564602 B 2(2-0-4) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )AA�>ความรูเ้บื@องตน้เกีJยวกบัระเบยีบวธิีวจิยัทา2564707 B 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพรอณงค ์ศรีชาย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พงษล์ดา ท ั Jงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
12

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574512213
นางสาวพรอณงค ์ศรีชาย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574512220

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวแพรนภา ปานกลาง
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5745-12/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ 0ประตมิากรรมพื@นฐาน2011204 A 3(2-2-5) อ. ดร.สรไกร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 B 3(3-0-6) นายชชัเวช G พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (0�.6�-0).6�) )6AAกฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 B 2(2-0-4) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา G พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 066สมัมนากฎหมายอาญา2564502 C 3(2-2-5) อ.กฤษฎา
ศ. (0>.6�-0A.6�) 066กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล2564602 B 2(2-0-4) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวแพรนภา ปานกลาง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พงษล์ดา ท ั Jงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 7

*
*

13 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574512220
นางสาวแพรนภา ปานกลาง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574512228

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุจริา ทองเหงา้
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5745-12/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>�)อาเซยีนศึกษา2500106 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6A0กฎหมายลกัษณะนิตกิรรมและสญัญา2561202 B 3(3-0-6) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 B 3(3-0-6) นายชชัเวช G พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (0�.6�-0).6�) )6AAกฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 B 2(2-0-4) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา G พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A��)สมัมนากฎหมายอาญา2564502 B 3(2-2-5) อ.กฤษฎา
ศ. (0>.6�-0A.6�) 066กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล2564602 B 2(2-0-4) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )AA�>ความรูเ้บื@องตน้เกีJยวกบัระเบยีบวธิีวจิยัทา2564707 B 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรุจริา ทองเหงา้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พงษล์ดา ท ั Jงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
13

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574512228
นางสาวรุจริา ทองเหงา้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574512229

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรารตัน์ พลายแกว้
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5745-12/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 B 3(3-0-6) นายชชัเวช G พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (0�.6�-0).6�) )6AAกฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 B 2(2-0-4) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา G พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 066สมัมนากฎหมายอาญา2564502 C 3(2-2-5) อ.กฤษฎา
ศ. (0>.6�-0A.6�) 066กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล2564602 B 2(2-0-4) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6ACสทิธิมนุษยชน2564706 B 3(3-0-6) อ.ศิรินทร์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )AA�>ความรูเ้บื@องตน้เกีJยวกบัระเบยีบวธิีวจิยัทา2564707 B 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววรารตัน ์พลายแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พงษล์ดา ท ั Jงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
10

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574512229
นางสาววรารตัน์ พลายแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574512236

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอนงคน์าถ แกว้ศรวีงษ์
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5745-12/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 B 3(3-0-6) นายชชัเวช G พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (0�.6�-0).6�) )6AAกฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 B 2(2-0-4) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา G พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 066สมัมนากฎหมายอาญา2564502 C 3(2-2-5) อ.กฤษฎา
ศ. (0>.6�-0A.6�) 066กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล2564602 B 2(2-0-4) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6ACสทิธิมนุษยชน2564706 B 3(3-0-6) อ.ศิรินทร์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )AA�>ความรูเ้บื@องตน้เกีJยวกบัระเบยีบวธิีวจิยัทา2564707 B 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอนงคน์าถ แกว้ศรีวงษ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พงษล์ดา ท ั Jงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
10

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574512236
นางสาวอนงคน์าถ แกว้ศรีวงษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574512247

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนวฒัน์ ปานพนัธุ ์
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5745-12/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 B 3(3-0-6) นายชชัเวช G พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (0�.6�-0).6�) )6AAกฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 B 2(2-0-4) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา G พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 066สมัมนากฎหมายอาญา2564502 C 3(2-2-5) อ.กฤษฎา
ศ. (0>.6�-0A.6�) 066กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล2564602 B 2(2-0-4) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6ACสทิธิมนุษยชน2564706 B 3(3-0-6) อ.ศิรินทร์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )AA�>ความรูเ้บื@องตน้เกีJยวกบัระเบยีบวธิีวจิยัทา2564707 B 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนวฒัน ์ปานพนัธุ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พงษล์ดา ท ั Jงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
10

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574512247
นายธนวฒัน์ ปานพนัธุ ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574512253

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายประสทิธิV จอมศรคีะยอม
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5745-12/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) )6A0กฎหมายลกัษณะนิตกิรรมและสญัญา2561202 B 3(3-0-6) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายมหาชนเบื@องตน้2561501 B 3(3-0-6) นายสรรกัษ์ C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 B 3(3-0-6) นายชชัเวช G พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (0�.6�-0).6�) )6AAกฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 B 2(2-0-4) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา G พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 066สมัมนากฎหมายอาญา2564502 C 3(2-2-5) อ.กฤษฎา
ศ. (0>.6�-0A.6�) 066กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล2564602 B 2(2-0-4) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )AA�>ความรูเ้บื@องตน้เกีJยวกบัระเบยีบวธิีวจิยัทา2564707 B 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายประสทิธิv จอมศรีคะยอม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พงษล์ดา ท ั Jงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
13

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574512253
นายประสทิธิV จอมศรีคะยอม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574512255

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายโภไคย บรบูิรณ์
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5745-12/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 B 3(3-0-6) นายชชัเวช G พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (0�.6�-0).6�) )6AAกฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 B 2(2-0-4) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา G พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 066สมัมนากฎหมายอาญา2564502 C 3(2-2-5) อ.กฤษฎา
ศ. (0>.6�-0A.6�) 066กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล2564602 B 2(2-0-4) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6ACสทิธิมนุษยชน2564706 B 3(3-0-6) อ.ศิรินทร์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )AA�>ความรูเ้บื@องตน้เกีJยวกบัระเบยีบวธิีวจิยัทา2564707 B 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายโภไคย บริบูรณ์ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พงษล์ดา ท ั Jงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
10

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574512255
นายโภไคย บริบูรณ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574512256

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายรงัสมินัตุ ์พรหมลาศ
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5745-12/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0>)0ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 r 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 06Gกฎหมายธุรกจิ2562301 K 3(3-0-6) อ.พงษล์ดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 B 3(3-0-6) นายชชัเวช G พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (0�.6�-0).6�) )6AAกฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 B 2(2-0-4) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา G พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกค2563507 A 3(3-0-6) นายกฤตนิ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A��)สมัมนากฎหมายอาญา2564502 B 3(2-2-5) อ.กฤษฎา
ศ. (0>.6�-0A.6�) 066กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล2564602 B 2(2-0-4) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 60>เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืJอสาร4120101 M 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายรงัสมินัตุ ์พรหมลาศ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พงษล์ดา ท ั Jงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
16

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574512256
นายรงัสมินัตุ ์พรหมลาศ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574512257

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายลขิิต คาํเลยีว
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5745-12/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 B 3(3-0-6) นายชชัเวช G พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (0�.6�-0).6�) )6AAกฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 B 2(2-0-4) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา G พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 066สมัมนากฎหมายอาญา2564502 C 3(2-2-5) อ.กฤษฎา
ศ. (0>.6�-0A.6�) 066กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล2564602 B 2(2-0-4) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6ACสทิธิมนุษยชน2564706 B 3(3-0-6) อ.ศิรินทร์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )AA�>ความรูเ้บื@องตน้เกีJยวกบัระเบยีบวธิีวจิยัทา2564707 B 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายลขิติ คาํเลยีว )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พงษล์ดา ท ั Jงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
10

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574512257
นายลขิิต คาํเลยีว

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574512259

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรรณะ อาจเทศ
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5745-12/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 B 3(3-0-6) นายชชัเวช G พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (0�.6�-0).6�) )6AAกฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 B 2(2-0-4) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา G พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 066สมัมนากฎหมายอาญา2564502 C 3(2-2-5) อ.กฤษฎา
ศ. (0>.6�-0A.6�) 066กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล2564602 B 2(2-0-4) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6ACสทิธิมนุษยชน2564706 B 3(3-0-6) อ.ศิรินทร์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )AA�>ความรูเ้บื@องตน้เกีJยวกบัระเบยีบวธิีวจิยัทา2564707 B 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวรรณะ อาจเทศ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พงษล์ดา ท ั Jงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
10

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574512259
นายวรรณะ อาจเทศ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574512260

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวชัรพล องอาจ
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5745-12/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 B 3(3-0-6) นายชชัเวช G พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (0�.6�-0).6�) )6AAกฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 B 2(2-0-4) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา G พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 066สมัมนากฎหมายอาญา2564502 C 3(2-2-5) อ.กฤษฎา
ศ. (0>.6�-0A.6�) 066กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล2564602 B 2(2-0-4) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6ACสทิธิมนุษยชน2564706 B 3(3-0-6) อ.ศิรินทร์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )AA�>ความรูเ้บื@องตน้เกีJยวกบัระเบยีบวธิีวจิยัทา2564707 B 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวชัรพล องอาจ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พงษล์ดา ท ั Jงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
10

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574512260
นายวชัรพล องอาจ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574512262

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศราวฒุ ิทองมาก
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5745-12/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ 0ประตมิากรรมพื@นฐาน2011204 A 3(2-2-5) อ. ดร.สรไกร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 B 3(3-0-6) นายชชัเวช G พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (0�.6�-0).6�) )6AAกฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 B 2(2-0-4) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา G พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 066สมัมนากฎหมายอาญา2564502 C 3(2-2-5) อ.กฤษฎา
ศ. (0>.6�-0A.6�) 066กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล2564602 B 2(2-0-4) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศราวุฒ ิทองมาก )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พงษล์ดา ท ั Jงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 7

*
*

13 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574512262
นายศราวฒุิ ทองมาก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574512264

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศิวะพชัร ์ทองสนิ
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5745-12/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 B 3(3-0-6) นายชชัเวช G พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (0�.6�-0).6�) )6AAกฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 B 2(2-0-4) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา G พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 066สมัมนากฎหมายอาญา2564502 C 3(2-2-5) อ.กฤษฎา
ศ. (0>.6�-0A.6�) 066กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล2564602 B 2(2-0-4) อ.อรทยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6ACสทิธิมนุษยชน2564706 B 3(3-0-6) อ.ศิรินทร์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )AA�>ความรูเ้บื@องตน้เกีJยวกบัระเบยีบวธิีวจิยัทา2564707 B 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศิวะพชัร ์ทองสนิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พงษล์ดา ท ั Jงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
10

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574512264
นายศิวะพชัร ์ทองสนิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574655004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรพไิล ม่วงนอ้ย
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมพลงังานปรญิญาตร ี> ปี

5746-55/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5544803 A 6(0-0-6 ผศ.กงัสดาล, อ.ภาณุศกัดิv
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ชลดีล, อ.ปองพล
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.เจมิธง, อ.จตุพิร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพรพไิล มว่งนอ้ย )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จตุพิร อนิทะนิน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 6

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574655004
นางสาวพรพไิล ม่วงนอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574655006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุง่ทวิา เปรมศิรพิฒัน์ ( ทนุ)
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมพลงังานปรญิญาตร ี> ปี

5746-55/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5544803 A 6(0-0-6 ผศ.กงัสดาล, อ.ภาณุศกัดิv
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ชลดีล, อ.ปองพล
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.เจมิธง, อ.จตุพิร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรุ่งทวิา เปรมศิริพฒัน ์( ทนุ) )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จตุพิร อนิทะนิน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 6

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574655006
นางสาวรุ่งทวิา เปรมศิริพฒัน์ ( ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574655010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชุมพล สุขดี
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมพลงังานปรญิญาตร ี> ปี

5746-55/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5544803 A 6(0-0-6 ผศ.กงัสดาล, อ.ภาณุศกัดิv
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ชลดีล, อ.ปองพล
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.เจมิธง, อ.จตุพิร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชมุพล สุขด ี)

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จตุพิร อนิทะนิน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 6

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574655010
นายชมุพล สขุดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574655011

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธุวชิต เยน็ใจ
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมพลงังานปรญิญาตร ี> ปี

5746-55/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5544803 A 6(0-0-6 ผศ.กงัสดาล, อ.ภาณุศกัดิv
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ชลดีล, อ.ปองพล
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.เจมิธง, อ.จตุพิร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธุวชติ เยน็ใจ )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จตุพิร อนิทะนิน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 6

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574655011
นายธุวชิต เยน็ใจ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574655013

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนทัธพงศ ์โดยคาํดี  (ทนุ)
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมพลงังานปรญิญาตร ี> ปี

5746-55/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5544803 A 6(0-0-6 ผศ.กงัสดาล, อ.ภาณุศกัดิv
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ชลดีล, อ.ปองพล
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.เจมิธง, อ.จตุพิร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนทัธพงศ ์โดยคาํด ี (ทนุ) )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จตุพิร อนิทะนิน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 6

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574655013
นายนทัธพงศ ์โดยคาํดี  (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574655015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพชระ ศิลป์เมือง
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมพลงังานปรญิญาตร ี> ปี

5746-55/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5544803 A 6(0-0-6 ผศ.กงัสดาล, อ.ภาณุศกัดิv
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ชลดีล, อ.ปองพล
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.เจมิธง, อ.จตุพิร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพชระ ศิลป์เมอืง )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จตุพิร อนิทะนิน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 6

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574655015
นายพชระ ศิลป์เมือง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574655016

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายยทุธภมิู อาสนะรตันธรรม  (ทนุ)
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมพลงังานปรญิญาตร ี> ปี

5746-55/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5544803 A 6(0-0-6 ผศ.กงัสดาล, อ.ภาณุศกัดิv
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ชลดีล, อ.ปองพล
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.เจมิธง, อ.จตุพิร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายยุทธภูม ิอาสนะรตันธรรม  (ทนุ) )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จตุพิร อนิทะนิน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 6

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574655016
นายยทุธภมิู อาสนะรตันธรรม  (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574655017

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรียทุธ สระสสีม
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมพลงังานปรญิญาตร ี> ปี

5746-55/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5544803 A 6(0-0-6 ผศ.กงัสดาล, อ.ภาณุศกัดิv
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ชลดีล, อ.ปองพล
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.เจมิธง, อ.จตุพิร

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวรียุทธ สระสสีม )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จตุพิร อนิทะนิน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 6

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574655017
นายวรียทุธ สระสสีม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574659002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปภาวดี เพช็รประดบั
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมสารสนเทศและการสืJอสารปรญิญาตร ี> ปี

5746-59/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีวศิวกรรมสารสนเ5534801 A 3(0-300) อ.วรรณวศิา
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5534803 A 5(0-600) อ.กติตพิงศ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปภาวด ีเพช็รประดบั )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กติตพิงศ ์นวลใย )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574659002
นางสาวปภาวดี เพช็รประดบั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574659005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุภาภรณ์ จุย้ยิ9ม
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมสารสนเทศและการสืJอสารปรญิญาตร ี> ปี

5746-59/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ส. (0�.6�-0E.6�) )66ภาษาองักฤษพื@นฐาน1550104 A 3(3-0-6) อ.ศิริกลุ )> ม.ีค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ส. (�E.6�-00.6�) 0>�>ความเป็นพลเมอืง2500103 A 3(3-0-6) อ.ประสทิธิv )� ม.ีค. A0. (�E.6�-00.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีวศิวกรรมสารสนเ5534801 A 3(0-300) อ.วรรณวศิา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุภาภรณ์ จุย้ยิ@ม )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กติตพิงศ ์นวลใย )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 6

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574659005
นางสาวสภุาภรณ์ จุย้ยิ9ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574659006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเกรกิชยั พนัธสูตร
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมสารสนเทศและการสืJอสารปรญิญาตร ี> ปี

5746-59/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีวศิวกรรมสารสนเ5534801 A 3(0-300) อ.วรรณวศิา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเกริกชยั พนัธสูตร )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กติตพิงศ ์นวลใย )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574659006
นายเกริกชยั พนัธสูตร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574659009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐพล ประสมศิลป์
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมสารสนเทศและการสืJอสารปรญิญาตร ี> ปี

5746-59/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีวศิวกรรมสารสนเ5534801 A 3(0-300) อ.วรรณวศิา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัพล ประสมศิลป์ )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กติตพิงศ ์นวลใย )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574659009
นายณัฐพล ประสมศิลป์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574659014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายไพโรจน์ เวยื อ (ทนุ)
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมสารสนเทศและการสืJอสารปรญิญาตร ี> ปี

5746-59/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีวศิวกรรมสารสนเ5534801 A 3(0-300) อ.วรรณวศิา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายไพโรจน ์เวยืJอ (ทนุ) )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กติตพิงศ ์นวลใย )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574659014
นายไพโรจน์ เวยื อ (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574659016

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายมานพ เบเช    (ทนุ)
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมสารสนเทศและการสืJอสารปรญิญาตร ี> ปี

5746-59/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีวศิวกรรมสารสนเ5534801 A 3(0-300) อ.วรรณวศิา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายมานพ เบเช    (ทนุ) )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กติตพิงศ ์นวลใย )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574659016
นายมานพ เบเช    (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574659017

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอานนัท ์พฤกษาชีวะ
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมสารสนเทศและการสืJอสารปรญิญาตร ี> ปี

5746-59/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีวศิวกรรมสารสนเ5534801 A 3(0-300) อ.วรรณวศิา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอานนัท ์พฤกษาชวีะ )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กติตพิงศ ์นวลใย )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574659017
นายอานนัท ์พฤกษาชีวะ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574666004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายปทัมากร ปิ นฟ้า
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมเครืJองกลปรญิญาตร ี> ปี

5746-66/0
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0A0)การทาํความเยน็และปรบัอากาศ5593603 C 3(3-0-6) อ.ยุทธนา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายปทัมากร ปิJนฟ้า )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อนุชา สายสรอ้ย )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

574666004
นายปทัมากร ปิ นฟ้า

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นแปดพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574666007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพงษศ์กัดิV พลสทิธิV
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมเครืJองกลปรญิญาตร ี> ปี

5746-66/0
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0A0)การทาํความเยน็และปรบัอากาศ5593603 C 3(3-0-6) อ.ยุทธนา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพงษศ์กัดิv พลสทิธิv )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อนุชา สายสรอ้ย )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

574666007
นายพงษศ์กัดิV พลสทิธิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นแปดพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574666008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพรชยั รุง่เรอืง
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมเครืJองกลปรญิญาตร ี> ปี

5746-66/0
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) )E)�0การส ั Jนสะเทอืนเชงิกล5594303 B 3(3-0-6) อ.อนุชา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพรชยั รุ่งเรือง )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อนุชา สายสรอ้ย )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

574666008
นายพรชยั รุ่งเรือง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นแปดพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574666011

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวนัชนะ ประเสรฐิ
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมเครืJองกลปรญิญาตร ี> ปี

5746-66/0
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีวศิวกรรมเครืJองก5594801 A 3(0-300) รศ. ดร.อทุยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวนัชนะ ประเสริฐ )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อนุชา สายสรอ้ย )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

574666011
นายวนัชนะ ประเสริฐ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นแปดพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574666016

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอนุสรณ์ รอ้ยแกว้
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมเครืJองกลปรญิญาตร ี> ปี

5746-66/0
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) 0A0)การทาํความเยน็และปรบัอากาศ5593603 D 3(3-0-6) อ.ยุทธนา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )E)�0การส ั Jนสะเทอืนเชงิกล5594303 B 3(3-0-6) อ.อนุชา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอนุสรณ์ รอ้ยแกว้ )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อนุชา สายสรอ้ย )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 6

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

574666016
นายอนุสรณ์ รอ้ยแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นแปดพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574666102

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทพิวรรณ ซงัยนืยง   (ทนุ)
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมเครืJองกลปรญิญาตร ี> ปี

5746-66/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีวศิวกรรมเครืJองก5594801 A 3(0-300) รศ. ดร.อทุยั, อ.ปวณี
จ. (�.��-��.��) .NC.อ. ดร.พเิชฐ, อ.อนุชา
จ. (�.��-��.��) .NC.ผศ. ดร.ขวญัชยั
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5594803 A 5(0-600) รศ. ดร.อทุยั, อ.
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ยุทธนา, อ.อนุชา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ดวงฤดี

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวทพิวรรณ ซงัยนืยง   (ทนุ) )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

574666102
นางสาวทพิวรรณ ซงัยนืยง   (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นแปดพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574666103

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกฤตณัฐ คาํปญัญา
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมเครืJองกลปรญิญาตร ี> ปี

5746-66/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) 0A0)การทาํความเยน็และปรบัอากาศ5593603 D 3(3-0-6) อ.ยุทธนา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกฤตณฐั คาํปญัญา )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

574666103
นายกฤตณัฐ คาํปญัญา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นแปดพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574666107

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชยัวฒัน์ เมืองใหญ่
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมเครืJองกลปรญิญาตร ี> ปี

5746-66/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) >>)แคลคูลสั 64042403 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีวศิวกรรมเครืJองก5594801 A 3(0-300) รศ. ดร.อทุยั, อ.ปวณี
จ. (�.��-��.��) .NC.อ. ดร.พเิชฐ, อ.อนุชา
จ. (�.��-��.��) .NC.ผศ. ดร.ขวญัชยั
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5594803 A 5(0-600) รศ. ดร.อทุยั, อ.
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ยุทธนา, อ.อนุชา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ดวงฤดี

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชยัวฒัน ์เมอืงใหญ่ )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 3

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

574666107
นายชยัวฒัน์ เมืองใหญ่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นแปดพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574666111

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐพล อากาศเมฆ
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมเครืJองกลปรญิญาตร ี> ปี

5746-66/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีวศิวกรรมเครืJองก5594801 A 3(0-300) รศ. ดร.อทุยั, อ.ปวณี
จ. (�.��-��.��) .NC.อ. ดร.พเิชฐ, อ.อนุชา
จ. (�.��-��.��) .NC.ผศ. ดร.ขวญัชยั
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5594803 A 5(0-600) รศ. ดร.อทุยั, อ.
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ยุทธนา, อ.อนุชา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ดวงฤดี

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัพล อากาศเมฆ )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

574666111
นายณัฐพล อากาศเมฆ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นแปดพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574666112

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐวฒุ ิเพง่ยงั
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมเครืJองกลปรญิญาตร ี> ปี

5746-66/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีวศิวกรรมเครืJองก5594801 A 3(0-300) รศ. ดร.อทุยั, อ.ปวณี
จ. (�.��-��.��) .NC.อ. ดร.พเิชฐ, อ.อนุชา
จ. (�.��-��.��) .NC.ผศ. ดร.ขวญัชยั
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5594803 A 5(0-600) รศ. ดร.อทุยั, อ.
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ยุทธนา, อ.อนุชา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ดวงฤดี

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัวุฒ ิเพ่งยงั )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

574666112
นายณัฐวฒุิ เพง่ยงั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นแปดพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574666123

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวทิวสั ธดากลุ
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมเครืJองกลปรญิญาตร ี> ปี

5746-66/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีวศิวกรรมเครืJองก5594801 A 3(0-300) รศ. ดร.อทุยั, อ.ปวณี
จ. (�.��-��.��) .NC.อ. ดร.พเิชฐ, อ.อนุชา
จ. (�.��-��.��) .NC.ผศ. ดร.ขวญัชยั
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5594803 A 5(0-600) รศ. ดร.อทุยั, อ.
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ยุทธนา, อ.อนุชา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ดวงฤดี

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวทิวสั ธดากลุ )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

574666123
นายวทิวสั ธดากลุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นแปดพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574666127

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศกัดาพฒัน์ ศิรโิรจน์
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมเครืJองกลปรญิญาตร ี> ปี

5746-66/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) 06�ความเป็นพลเมอืง2500103 C 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศกัดาพฒัน ์ศิริโรจน ์)

 18,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

574666127
นายศกัดาพฒัน์ ศิริโรจน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นแปดพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574666128

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศิรชิยั เข็มโต
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมเครืJองกลปรญิญาตร ี> ปี

5746-66/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) )E>��กลศาสตรว์ศิวกรรม )5592121 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศิริชยั เขม็โต )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

574666128
นายศิริชยั เข็มโต

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นแปดพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574666132

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุรชยั วงศษ์าคม
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมเครืJองกลปรญิญาตร ี> ปี

5746-66/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 D 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0)�ความเป็นพลเมอืง2500103 B 3(3-0-6) อ.ประสทิธิv 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0A0)การทาํความเยน็และปรบัอากาศ5593603 D 3(3-0-6) อ.ยุทธนา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุรชยั วงศษ์าคม )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 9

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

574666132
นายสรุชยั วงศษ์าคม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นแปดพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574666133

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอนิรุต แป้นเขียว
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมเครืJองกลปรญิญาตร ี> ปี

5746-66/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) >>)แคลคูลสั 64042403 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0A0)กลศาสตรข์องไหล )5592602 A 3(3-0-6) อ.ยุทธนา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0A06กลศาสตรเ์ครืJองจกัรกล )5593402 C 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอนิรุต แป้นเขยีว )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 9

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

574666133
นายอนิรุต แป้นเขียว

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นแปดพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574666135

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอคัรเทพ เสง็ขยนั
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมเครืJองกลปรญิญาตร ี> ปี

5746-66/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีวศิวกรรมเครืJองก5594801 A 3(0-300) รศ. ดร.อทุยั, อ.ปวณี
จ. (�.��-��.��) .NC.อ. ดร.พเิชฐ, อ.อนุชา
จ. (�.��-��.��) .NC.ผศ. ดร.ขวญัชยั
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5594803 A 5(0-600) รศ. ดร.อทุยั, อ.
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ยุทธนา, อ.อนุชา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ดวงฤดี

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอคัรเทพ เสง็ขยนั )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

574666135
นายอคัรเทพ เสง็ขยนั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นแปดพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574666136

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอานนท ์บญุทรง
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมเครืJองกลปรญิญาตร ี> ปี

5746-66/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.ฝึกประสบการณ์วชิาชพีวศิวกรรมเครืJองก5594801 A 3(0-300) รศ. ดร.อทุยั, อ.ปวณี
จ. (�.��-��.��) .NC.อ. ดร.พเิชฐ, อ.อนุชา
จ. (�.��-��.��) .NC.ผศ. ดร.ขวญัชยั
จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5594803 A 5(0-600) รศ. ดร.อทุยั, อ.
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ยุทธนา, อ.อนุชา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ดวงฤดี

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอานนท ์บญุทรง )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 0

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

574666136
นายอานนท ์บญุทรง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นแปดพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574666138

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายภาสกร ผ่องรศัมี
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมเครืJองกลปรญิญาตร ี> ปี

5746-66/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.สหกจิศึกษา5594803 A 5(0-600) รศ. ดร.อทุยั, อ.
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ยุทธนา, อ.อนุชา
จ. (�.��-��.��) .NC.อ.ดวงฤดี

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายภาสกร ผ่องรศัม ี)

 18,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

574666138
นายภาสกร ผ่องรศัมี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นแปดพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722101

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกพร วรรณเลศิ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 F 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกนกพร วรรณเลศิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เสาวลกัษณ์ วบูิรณ์กาล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722101
นางสาวกนกพร วรรณเลศิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722102

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกรกมล ศภุการ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 F 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกรกมล ศุภการ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เสาวลกัษณ์ วบูิรณ์กาล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722102
นางสาวกรกมล ศภุการ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722103

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเกศสนีิย ์มากศกัดิV
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 F 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเกศสนีิย ์มากศกัดิv )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เสาวลกัษณ์ วบูิรณ์กาล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722103
นางสาวเกศสนีิย ์มากศกัดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722107

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวดวงพร ขาวพมิล
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 F 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวดวงพร ขาวพมิล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เสาวลกัษณ์ วบูิรณ์กาล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722107
นางสาวดวงพร ขาวพมิล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722113

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปนดัดา ทองคาํ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 F 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปนดัดา ทองคาํ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เสาวลกัษณ์ วบูิรณ์กาล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722113
นางสาวปนดัดา ทองคาํ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722114

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปารชิาต ิแกว้ดวงเดือน
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 F 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปาริชาต ิแกว้ดวงเดอืน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เสาวลกัษณ์ วบูิรณ์กาล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722114
นางสาวปาริชาต ิแกว้ดวงเดือน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722117

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวแพวพรรณ จนัทรห์าญ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 F 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวแพวพรรณ จนัทรห์าญ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เสาวลกัษณ์ วบูิรณ์กาล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722117
นางสาวแพวพรรณ จนัทรห์าญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722119

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรชันี อดิสรบตุร
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 F 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรชันี อดสิรบตุร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เสาวลกัษณ์ วบูิรณ์กาล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722119
นางสาวรชันี อดิสรบตุร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722121

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรมิาศ จนัทรเ์ฉย
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 F 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริมาศ จนัทรเ์ฉย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เสาวลกัษณ์ วบูิรณ์กาล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722121
นางสาวศิริมาศ จนัทรเ์ฉย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722123

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสาลนีิ อรชร
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 F 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสาลนีิ อรชร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เสาวลกัษณ์ วบูิรณ์กาล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722123
นางสาวสาลนีิ อรชร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722126

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุภาวดี แกน่สาร
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 F 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุภาวด ีแก่นสาร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เสาวลกัษณ์ วบูิรณ์กาล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722126
นางสาวสภุาวดี แกน่สาร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722130

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกนกพงศ ์เพยีรขุนทด
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 F 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกนกพงศ ์เพยีรขนุทด )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เสาวลกัษณ์ วบูิรณ์กาล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722130
นายกนกพงศ ์เพยีรขุนทด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722131

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกติตพิศ แป้นหนุ่ม
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 F 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกติตพิศ แป้นหนุ่ม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เสาวลกัษณ์ วบูิรณ์กาล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722131
นายกติตพิศ แป้นหนุ่ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722136

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชูศกัดิV แกว้เกดิ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 F 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชูศกัดิv แกว้เกดิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เสาวลกัษณ์ วบูิรณ์กาล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722136
นายชูศกัดิV แกว้เกดิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722137

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐชยั เตง็ประเสรฐิ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 F 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัชยั เต็งประเสริฐ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เสาวลกัษณ์ วบูิรณ์กาล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722137
นายณัฐชยั เตง็ประเสริฐ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722141

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเนตพิงษ ์พว่งกลิ น
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 F 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเนตพิงษ ์พ่วงกลิJน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เสาวลกัษณ์ วบูิรณ์กาล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722141
นายเนตพิงษ ์พว่งกลิ น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722145

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพรีะพฒัน์ โคจนา
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 F 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพรีะพฒัน ์โคจนา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เสาวลกัษณ์ วบูิรณ์กาล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722145
นายพรีะพฒัน์ โคจนา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722146

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายภานุพงค ์คนมั  น
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 F 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายภานุพงค ์คนม ั Jน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เสาวลกัษณ์ วบูิรณ์กาล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722146
นายภานุพงค ์คนมั  น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722149

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรวฒัน์ ตาละลกัษณ์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 F 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวรวฒัน ์ตาละลกัษณ์ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เสาวลกัษณ์ วบูิรณ์กาล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722149
นายวรวฒัน์ ตาละลกัษณ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722153

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศรทัธา บญุศิริ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 F 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศรทัธา บญุศิริ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เสาวลกัษณ์ วบูิรณ์กาล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722153
นายศรทัธา บญุศิริ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722154

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศิลา บญุคง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 F 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศิลา บญุคง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เสาวลกัษณ์ วบูิรณ์กาล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722154
นายศิลา บญุคง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722158

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุรดิษ ต ั9งเจยีวลี9
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 F 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุรดษิ ต ั@งเจยีวลี@ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เสาวลกัษณ์ วบูิรณ์กาล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722158
นายสรุดิษ ต ั9งเจยีวลี9

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722161

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศิวกร นิรตัตสิยั
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 F 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศิวกร นิรตัตสิยั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เสาวลกัษณ์ วบูิรณ์กาล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722161
นายศิวกร นิรตัตสิยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722201

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกวรรณ ชุนตระกูล
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 G 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกนกวรรณ ชนุตระกูล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722201
นางสาวกนกวรรณ ชนุตระกูล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722203

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวขวญัฤดี พูลสวสัดิV
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 G 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวขวญัฤด ีพูลสวสัดิv )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722203
นางสาวขวญัฤดี พูลสวสัดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722204

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจรินนัท ์ดีแกว้
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 G 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจรินนัท ์ดแีกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722204
นางสาวจรินนัท ์ดีแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722206

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐธนิชา หมื นรกัษ์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 G 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัธนิชา หมืJนรกัษ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722206
นางสาวณัฐธนิชา หมื นรกัษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722213

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวบณุยนุช กลิ นอบุล
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 G 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวบณุยนุช กลิJนอบุล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722213
นางสาวบณุยนุช กลิ นอบุล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722216

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรชนก พูลสุข
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 G 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพรชนก พูลสุข )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722216
นางสาวพรชนก พูลสขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722217

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพมิผกา เฉียงพฒัน์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 G 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพมิผกา เฉียงพฒัน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722217
นางสาวพมิผกา เฉียงพฒัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722219

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรวสิรา ทองแท่ง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 G 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรวสิรา ทองแท่ง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722219
นางสาวรวสิรา ทองแทง่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722221

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศรณัยา คงปราณ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 G 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศรณัยา คงปราณ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722221
นางสาวศรณัยา คงปราณ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722224

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุชาดา กรสง่แกว้
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 G 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุชาดา กรส่งแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722224
นางสาวสชุาดา กรสง่แกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722226

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวหทยัรตัน์ ทองกลดั
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 G 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวหทยัรตัน ์ทองกลดั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722226
นางสาวหทยัรตัน์ ทองกลดั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722232

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจกัรกฤษณ์ ศรจีนัทร ์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 G 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจกัรกฤษณ์ ศรีจนัทร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722232
นายจกัรกฤษณ์ ศรีจนัทร ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722237

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายดํารงศกัดิV แกว้ผึ9 ง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 G 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายดาํรงศกัดิv แกว้ผึ@ง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722237
นายดาํรงศกัดิV แกว้ผึ9 ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722239

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนพรตัน์ งาชา้ง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 G 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนพรตัน ์งาชา้ง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722239
นายนพรตัน์ งาชา้ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722240

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเนตพิงษ ์สงวนทรพัย์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 G 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเนตพิงษ ์สงวนทรพัย ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722240
นายเนตพิงษ ์สงวนทรพัย์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722244

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพทัธพล อรุณรตัน์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ส. (�E.6�-00.6�) 0>��การเมอืงและการปกครองทอ้งถิJนไทย2552101 A 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 60 ม.ีค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 G 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพทัธพล อรุณรตัน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 3

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722244
นายพทัธพล อรุณรตัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722246

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายมานะ สุรโิย
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 G 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายมานะ สุริโย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722246
นายมานะ สรุิโย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722247

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายรุง่โรจน์ สมไพบูลย์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 G 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายรุ่งโรจน ์สมไพบูลย ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722247
นายรุ่งโรจน์ สมไพบูลย์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722249

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวชัรพงษ ์ทองลอย
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 G 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวชัรพงษ ์ทองลอย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722249
นายวชัรพงษ ์ทองลอย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722250

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรีชยั รุง่ราษี
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 G 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวรีชยั รุ่งราษ ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722250
นายวรีชยั รุ่งราษี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722251

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศตวรรษ นาเมือง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 G 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศตวรรษ นาเมอืง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722251
นายศตวรรษ นาเมือง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722253

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศภุกร จนัทรชู์กลิ น
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 G 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศุภกร จนัทรชู์กลิJน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722253
นายศภุกร จนัทรชู์กลิ น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722255

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสามารถ นิลกนั
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 G 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสามารถ นิลกนั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722255
นายสามารถ นิลกนั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722261

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอารกัษ ์ป้านบญุ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 G 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอารกัษ ์ป้านบญุ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722261
นายอารกัษ ์ป้านบญุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722301

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกวรรณ นุชนาฏพนิต
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 H 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกนกวรรณ นุชนาฏพนิต )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722301
นางสาวกนกวรรณ นุชนาฏพนิต

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722304

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑามาศ ทองอยู่
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 H 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุามาศ ทองอยู่ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722304
นางสาวจุฑามาศ ทองอยู่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722309

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนลนีิ เพง็พณิ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 H 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนลนีิ เพง็พณิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722309
นางสาวนลนีิ เพง็พณิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722310

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิภาวรรณ ทองคลา้ย
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 H 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนิภาวรรณ ทองคลา้ย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722310
นางสาวนิภาวรรณ ทองคลา้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722315

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพมิลพรรณ เพชรพูน
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 H 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพมิลพรรณ เพชรพูน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722315
นางสาวพมิลพรรณ เพชรพูน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722316

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภาณุมาส วรฉตัร
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 H 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภาณุมาส วรฉตัร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722316
นางสาวภาณุมาส วรฉตัร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722320

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสญัธรีา อนุมาศ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 H 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสญัธีรา อนุมาศ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722320
นางสาวสญัธีรา อนุมาศ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722324

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุวนนัท ์ศรสีุวรรณ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 H 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุวนนัท ์ศรีสุวรรณ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722324
นางสาวสวุนนัท ์ศรีสวุรรณ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722349

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวชัระ มีสวสัดิV
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 H 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวชัระ มสีวสัดิv )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722349
นายวชัระ มีสวสัดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722354

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสมภพ กลิ นฟุ้ ง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 H 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสมภพ กลิJนฟุ้ ง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722354
นายสมภพ กลิ นฟุ้ ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722355

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสทิธกิร พยคัพนัธ์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 H 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสทิธิกร พยคัพนัธ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722355
นายสทิธิกร พยคัพนัธ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722358

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายหฐัพชิยั เถื อนสลาย
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 H 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายหฐัพชิยั เถืJอนสลาย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722358
นายหฐัพชิยั เถื อนสลาย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722401

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาญจนา ภปูระสทิธิV
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 I 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกาญจนา ภูประสทิธิv )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722401
นางสาวกาญจนา ภปูระสทิธิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722405

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเจนจริา ทบัจนัทร ์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 I 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเจนจริา ทบัจนัทร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722405
นางสาวเจนจริา ทบัจนัทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722406

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชิดชนก กองกิ ง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 I 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชดิชนก กองกิJง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722406
นางสาวชิดชนก กองกิ ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722408

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนารตัน์ ขวญัสมคดิ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 I 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธนารตัน ์ขวญัสมคดิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722408
นางสาวธนารตัน์ ขวญัสมคดิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722410

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนนัทรตัน์ เทพศิริ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 I 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนนัทรตัน ์เทพศิริ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722410
นางสาวนนัทรตัน์ เทพศิริ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722411

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนุชนาท สุรตันกลุ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 I 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนุชนาท สุรตันกลุ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722411
นางสาวนุชนาท สรุตันกลุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722412

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเบญจวรรณ แสงจนัทร ์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 I 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเบญจวรรณ แสงจนัทร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722412
นางสาวเบญจวรรณ แสงจนัทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722413

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปรชีญา หลมิตะกูล
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 I 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปรีชญา หลมิตะกูล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722413
นางสาวปรีชญา หลมิตะกูล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722417

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมลธริา ทองออ่น
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 I 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมลธิรา ทองอ่อน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722417
นางสาวมลธิรา ทองออ่น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722421

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสายฝน เรอืงเดช
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 I 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสายฝน เรืองเดช )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722421
นางสาวสายฝน เรืองเดช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722423

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุดารตัน์ พวงทอง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 I 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุดารตัน ์พวงทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722423
นางสาวสดุารตัน์ พวงทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722424

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุนิสา สอนสุวรรณ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 I 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุนิสา สอนสุวรรณ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722424
นางสาวสนิุสา สอนสวุรรณ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722428

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอารยีา ปราณประเสรฐิศรี
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 I 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอารียา ปราณประเสริฐศรี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722428
นางสาวอารียา ปราณประเสริฐศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722430

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเกยีรตศิกัดิV ธนบตัร
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 I 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเกยีรตศิกัดิv ธนบตัร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722430
นายเกยีรตศิกัดิV ธนบตัร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722432

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจกัรพรรณ ทองคาํออ่น
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 I 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจกัรพรรณ ทองคาํอ่อน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722432
นายจกัรพรรณ ทองคาํออ่น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722435

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัชพล มะเจี ยว
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 I 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณชัพล มะเจีJยว )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722435
นายณัชพล มะเจี ยว

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722437

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐพล ประสมศรี
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 I 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัพล ประสมศรี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722437
นายณัฐพล ประสมศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722440

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนรภทัร พเินตรเสถยีร
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 I 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนรภทัร พเินตรเสถยีร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722440
นายนรภทัร พเินตรเสถยีร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722442

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพงศกร นิลศรี
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 I 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพงศกร นิลศรี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722442
นายพงศกร นิลศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722443

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพรเทพ งดงาม
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 I 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพรเทพ งดงาม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722443
นายพรเทพ งดงาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722444

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพรีวชิญ ์เรอืงสแีสง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 I 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพรีวชิญ ์เรืองสแีสง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722444
นายพรีวชิญ ์เรืองสแีสง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722447

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายรชัพล ธญักลุโกวทิ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 I 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายรชัพล ธญักลุโกวทิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722447
นายรชัพล ธญักลุโกวทิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722450

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวชิิต ใจบญุ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 I 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวชิติ ใจบญุ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722450
นายวชิิต ใจบญุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722451

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรีาทร บวัพูล
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 I 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวรีาทร บวัพูล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722451
นายวรีาทร บวัพูล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722453

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศกัดิVชาย อุน่อาํไพ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 I 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศกัดิvชาย อุ่นอาํไพ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722453
นายศกัดิVชาย อุน่อาํไพ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722456

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสทิธเิกยีรต ิสมบญุ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 I 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสทิธิเกยีรต ิสมบญุ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722456
นายสทิธิเกยีรต ิสมบญุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722457

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุรศกัดิV จนัทรปลา
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 I 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุรศกัดิv จนัทรปลา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722457
นายสรุศกัดิV จนัทรปลา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722459

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอภวิฑัฒ ์พมิพท์อง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 I 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอภวิฑัฒ ์พมิพท์อง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722459
นายอภวิฑัฒ ์พมิพท์อง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722460

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอาทติย ์ชุมปล ั  ง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 I 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอาทติย ์ชมุปล ั Jง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722460
นายอาทติย ์ชมุปล ั  ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722465

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐฐาพร รกัดี
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 I 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัฐาพร รกัด ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722465
นางสาวณัฐฐาพร รกัดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722506

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฐติมิา ศรมีณฑก
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 J 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวฐติมิา ศรีมณฑก )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ ์ทรพัยน์าวนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722506
นางสาวฐติมิา ศรีมณฑก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722509

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปทัมาพร สุขเจรญิวร
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 J 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปทัมาพร สุขเจริญวร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ ์ทรพัยน์าวนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722509
นางสาวปทัมาพร สขุเจริญวร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722510

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนภาภรณ์ วฒันเคน
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 J 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนภาภรณ์ วฒันเคน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ ์ทรพัยน์าวนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722510
นางสาวนภาภรณ์ วฒันเคน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนํ9าฝน อว่มสาํอางค์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ส. (0).6�-0�.6�) )6>ภาษาองักฤษเพืJอการสืJอสาร1550101 5 3(3-0-6) อ.ศิริกลุ )> ม.ีค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 J 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนํ@าฝน อ่วมสาํอางค ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ ์ทรพัยน์าวนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 3

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722512
นางสาวนํ9าฝน อว่มสาํอางค์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722513

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปณิดา ปานพนัธ์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 J 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปณิดา ปานพนัธ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ ์ทรพัยน์าวนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722513
นางสาวปณิดา ปานพนัธ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722514

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปวณีา นาคโต
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 J 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปวณีา นาคโต )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ ์ทรพัยน์าวนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722514
นางสาวปวณีา นาคโต

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722520

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววาร ีหนูเทศ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 J 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววารี หนูเทศ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ ์ทรพัยน์าวนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722520
นางสาววารี หนูเทศ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722521

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรดา ศรจีนัทา
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 J 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิรดา ศรีจนัทา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ ์ทรพัยน์าวนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722521
นางสาวศิรดา ศรีจนัทา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722522

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุกญัญา นาคนอ้ย
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 J 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุกญัญา นาคนอ้ย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ ์ทรพัยน์าวนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722522
นางสาวสกุญัญา นาคนอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722532

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจกัรพนัธ ์ชุมนุม
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 J 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจกัรพนัธ ์ชมุนุม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ ์ทรพัยน์าวนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722532
นายจกัรพนัธ ์ชมุนุม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722535

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐการ บวัอไุร
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 J 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัการ บวัอไุร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ ์ทรพัยน์าวนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722535
นายณัฐการ บวัอไุร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722537

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายทวชียั เรอืงศรี
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 J 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายทวชียั เรืองศรี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ ์ทรพัยน์าวนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722537
นายทวชียั เรืองศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722540

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายบญุสง่ นิ มนวล
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 J 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายบญุส่ง นิJมนวล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ ์ทรพัยน์าวนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722540
นายบญุสง่ นิ มนวล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722547

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรรตัน์ เสอืทจติร
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 J 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวรรตัน ์เสอืทจติร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ ์ทรพัยน์าวนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722547
นายวรรตัน์ เสอืทจติร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722549

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวทิวสั บญุอยู่
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 J 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวทิวสั บญุอยู่ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ ์ทรพัยน์าวนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722549
นายวทิวสั บญุอยู่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722550

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวฒุชิยั บญุพูลมี
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 J 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวุฒชิยั บญุพูลม ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ ์ทรพัยน์าวนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722550
นายวฒุิชยั บญุพูลมี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722555

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสารนิทร ์รุง่อมรพทิกัษ์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 J 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสารินทร ์รุ่งอมรพทิกัษ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ ์ทรพัยน์าวนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722555
นายสารินทร ์รุ่งอมรพทิกัษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722558

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุรยิพงศ ์สุวรรณดี
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 J 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุริยพงศ ์สุวรรณด ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ ์ทรพัยน์าวนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722558
นายสรุิยพงศ ์สวุรรณดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722561

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเอกชยั เมืองรมณ์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 J 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเอกชยั เมอืงรมณ์ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ ์ทรพัยน์าวนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722561
นายเอกชยั เมืองรมณ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574722563

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเนตวิฒัน์ จนัทรเ์ด่นแสง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-22/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 J 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเนตวิฒัน ์จนัทรเ์ด่นแสง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ ์ทรพัยน์าวนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574722563
นายเนตวิฒัน์ จนัทรเ์ด่นแสง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723101

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกพร นอ้ยนาเวช
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 K 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกนกพร นอ้ยนาเวช )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723101
นางสาวกนกพร นอ้ยนาเวช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723103

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจริาพชัร เทพรอด
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 K 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจริาพชัร เทพรอด )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723103
นางสาวจริาพชัร เทพรอด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723105

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐนิชา มากมูล
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ส. (0).6�-0�.6�) 0>))วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 6 3(3-0-6) อ. ดร.อนุรกัษ์ 60 ม.ีค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 K 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐันิชา มากมลู )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 3

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723105
นางสาวณัฐนิชา มากมูล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723106

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนภรณ์ เปลี ยนอารมณ์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 K 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธนภรณ์ เปลีJยนอารมณ์ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723106
นางสาวธนภรณ์ เปลี ยนอารมณ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723107

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธญัสริ ิชูเชิด
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ส. (0).6�-0�.6�) 0>))วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 6 3(3-0-6) อ. ดร.อนุรกัษ์ 60 ม.ีค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 K 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธญัสริิ ชูเชดิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 3

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723107
นางสาวธญัสริิ ชูเชิด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723108

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนรรีตัน์ จอ้ยเจรญิ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 K 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนรีรตัน ์จอ้ยเจริญ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723108
นางสาวนรีรตัน์ จอ้ยเจริญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723111

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวบศุราทพิย ์ทองนอ้ย
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 K 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวบศุราทพิย ์ทองนอ้ย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723111
นางสาวบศุราทพิย ์ทองนอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723112

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวประกายดาว พุม่ทพิย์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 K 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวประกายดาว พุ่มทพิย ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723112
นางสาวประกายดาว พุม่ทพิย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723114

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรรณรายณ์ ศกัดิVทอง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 K 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพรรณรายณ์ ศกัดิvทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723114
นางสาวพรรณรายณ์ ศกัดิVทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723118

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรรณี ใหญ่โต
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 K 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววรรณี ใหญ่โต )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723118
นางสาววรรณี ใหญ่โต

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723119

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรษิา สวสัดี
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 K 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววริษา สวสัด ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723119
นางสาววริษา สวสัดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723120

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศรสีุภา เหน็ท ั  ว
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 K 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศรีสุภา เหน็ท ั Jว )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723120
นางสาวศรีสภุา เหน็ท ั  ว

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723121

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิราภร จนัทรมะรดิ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 K 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิราภร จนัทรมะริด )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723121
นางสาวศิราภร จนัทรมะริด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723123

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุฎภกัดิVฐติา มาตมา
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 K 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุฎภกัดิvฐติา มาตมา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723123
นางสาวสฎุภกัดิVฐติา มาตมา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723127

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวองัสุมาลนิ ดีเลศิ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 K 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวองัสุมาลนิ ดเีลศิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723127
นางสาวองัสมุาลนิ ดีเลศิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723128

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอนิทอุร เขียวสลบั
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 K 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอนิทอุร เขยีวสลบั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723128
นางสาวอนิทอุร เขียวสลบั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723129

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกรุงสยาม สูงหา้งหวา้
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 K 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกรุงสยาม สูงหา้งหวา้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723129
นายกรุงสยาม สูงหา้งหวา้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723130

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกนัตก์ว ีเกษณีย์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 K 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกนัตก์ว ีเกษณีย ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723130
นายกนัตก์ว ีเกษณีย์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723133

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐกมล มานะ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 K 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐักมล มานะ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723133
นายณัฐกมล มานะ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723134

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐวฒุ ิแกว้ออ่น
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 u 3(3-0-6) อ.มฆัวาน C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาจนีเพืJอการสืJอสาร1570102 A 3(3-0-6) อ.กมลทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 00Gการบริหารราชการแผ่นดนิ2552301 B 3(3-0-6) อ.เทดิศกัดิv > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )A>�Aภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 B 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัวุฒ ิแกว้อ่อน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
12

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723134
นายณัฐวฒุิ แกว้ออ่น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723138

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนภพ จนัทกูล
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 K 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนภพ จนัทกูล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723138
นายธนภพ จนัทกูล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723145

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพรีศกัดิV อนิทราพงษ์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 K 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพรีศกัดิv อนิทราพงษ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723145
นายพรีศกัดิV อนิทราพงษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723148

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายโรจนสัถ ์เทยีนอิ ม
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 u 3(3-0-6) อ.มฆัวาน C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาจนีเพืJอการสืJอสาร1570102 A 3(3-0-6) อ.กมลทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6�สิJงแวดลอ้มกบัการพฒันาทีJย ั Jงยนื4010703 B 3(3-0-6) ผศ.สุภาดา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) >6�คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายโรจนสัถ ์เทยีนอิJม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
12

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723148
นายโรจนสัถ ์เทยีนอิ ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723153

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสดุดี คงมีธรรม
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 u 3(3-0-6) อ.มฆัวาน C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาจนีเพืJอการสืJอสาร1570102 A 3(3-0-6) อ.กมลทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0>6)ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 A 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสดุด ีคงมธีรรม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 9

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723153
นายสดดีุ คงมีธรรม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723157

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนกร บรรเจดิศิริ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 K 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนกร บรรเจดิศิริ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723157
นายธนกร บรรเจดิศิริ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723158

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอรรถพงษ ์แตงพลบั
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 K 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอรรถพงษ ์แตงพลบั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723158
นายอรรถพงษ ์แตงพลบั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723160

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุชาดา มีนุช
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 K 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุชาดา มนุีช )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723160
นางสาวสชุาดา มีนุช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723161

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรพิร มหมิา
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 K 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริพร มหมิา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723161
นางสาวศิริพร มหมิา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723201

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลชนก ชูศรี
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 L 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกมลชนก ชูศรี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723201
นางสาวกมลชนก ชูศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723202

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวขนิษฐา แยม้นอ้ย
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 L 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวขนิษฐา แยม้นอ้ย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723202
นางสาวขนิษฐา แยม้นอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723203

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจริาพชัร หอมหวล
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 L 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจริาพชัร หอมหวล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723203
นางสาวจริาพชัร หอมหวล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723205

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทรรศสกิา จุคาํ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 L 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวทรรศสกิา จคุาํ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723205
นางสาวทรรศสกิา จุคาํ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723206

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนภรณ์ ลบิลบั
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 L 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธนภรณ์ ลบิลบั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723206
นางสาวธนภรณ์ ลบิลบั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723208

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนฤมล กล ั  นสกลุ    (
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 L 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนฤมล กล ั Jนสกลุ    ( )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723208
นางสาวนฤมล กล ั  นสกลุ    (

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723210

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวบษุรา รุง่เรอืง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 t 3(3-0-6) อ.มฆัวาน C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�6ภาษาองักฤษเพืJอการสืJอสารทางวฒันธรร1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>6>ความรูเ้บื@องตน้ทางรฐัศาสตร์2551102 B 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0)Gการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 C 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) คหกรรม-0อาหารนานาชาตเิบื@องตน้4090101 C 3(2-2-5) อ.สรญา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวบษุรา รุ่งเรือง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
12

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723210
นางสาวบษุรา รุ่งเรือง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723211

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรชนก แป้นทอง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 L 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพรชนก แป้นทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723211
นางสาวพรชนก แป้นทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723221

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสริมิา สงคงคา
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 L 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสริิมา สงคงคา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723221
นางสาวสริิมา สงคงคา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723223

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุปราณี แยม้สาํราญ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 L 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุปราณี แยม้สาํราญ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723223
นางสาวสปุราณี แยม้สาํราญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723231

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชานนท ์บญุมา
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 L 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชานนท ์บญุมา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723231
นายชานนท ์บญุมา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723232

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐพงศ ์บญุเลศิฟ้า
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 L 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัพงศ ์บญุเลศิฟ้า )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723232
นายณัฐพงศ ์บญุเลศิฟ้า

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723236

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายทศพล สบืสาย
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 L 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายทศพล สบืสาย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723236
นายทศพล สบืสาย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723238

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธรีวฒัน์ ทองอรา่ม
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 L 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธีรวฒัน ์ทองอร่าม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723238
นายธีรวฒัน์ ทองอร่าม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723245

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายภานุวฒัน์ พลครุธ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 L 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายภานุวฒัน ์พลครุธ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723245
นายภานุวฒัน์ พลครุธ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723246

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายรฐัพงษ ์ชวนพณิ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 L 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายรฐัพงษ ์ชวนพณิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723246
นายรฐัพงษ ์ชวนพณิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723247

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวงศกร บญุกอง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 L 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวงศกร บญุกอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723247
นายวงศกร บญุกอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723248

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวฒันา ศรสีวสัดิV
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) SU-407ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 A 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 00GระบบสารสนเทศเพืJอการบริหาร2552303 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )A>�Aภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 B 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�6นโยบายสาธารณะ2553101 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6>โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรีรตัน์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวฒันา ศรีสวสัดิv )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
15

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723248
นายวฒันา ศรีสวสัดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723253

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุรพงษ ์เขียวคลี 
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 L 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุรพงษ ์เขยีวคลีJ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723253
นายสรุพงษ ์เขียวคลี 

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723254

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายหรนิทร พดุเดช
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 L 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายหรินทร พดุเดช )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723254
นายหรินทร พดุเดช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723257

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอาราเบยี ปาทาน
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 L 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอาราเบยี ปาทาน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723257
นายอาราเบยี ปาทาน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723258

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายตะวนั ทองใบ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 L 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายตะวนั ทองใบ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723258
นายตะวนั ทองใบ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723260

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกฤษดา สรอ้ยสอิ9ง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 L 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกฤษดา สรอ้ยสอิ@ง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723260
นายกฤษดา สรอ้ยสอิ9ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723305

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทพิยรตัน์ คุม้เมือง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 M 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวทพิยรตัน ์คุม้เมอืง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723305
นางสาวทพิยรตัน์ คุม้เมือง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723306

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนนทร ีเพชรพทิกัษ์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 M 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนนทรี เพชรพทิกัษ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723306
นางสาวนนทรี เพชรพทิกัษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723307

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนลนีิ พราหมชื น
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 M 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนลนีิ พราหมชืJน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723307
นางสาวนลนีิ พราหมชื น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723310

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปารฉิตัร ชุ่มจติร ์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 M 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปาริฉตัร ชุ่มจติร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723310
นางสาวปาริฉตัร ชุ่มจติร ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723319

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสริมิาลย ์ทองพูล
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 M 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสริิมาลย ์ทองพูล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723319
นางสาวสริิมาลย ์ทองพูล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723320

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุธาทพิย ์ตรโีสภา
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 M 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุธาทพิย ์ตรีโสภา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723320
นางสาวสธุาทพิย ์ตรีโสภา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723321

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุภาภรณ์ ครีธีาร
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 M 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุภาภรณ์ ครีีธาร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723321
นางสาวสภุาภรณ์ ครีีธาร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723329

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐพงศ ์พูลพดั
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0)Gการเมอืงและการปกครองทอ้งถิJนไทย2552101 I 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 00GระบบสารสนเทศเพืJอการบริหาร2552303 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )A>�Aภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 B 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 M 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์
ศ. (0).6�-0�.6�) C000การคดิและการตดัสนิใจ4040102 D 3(3-0-6) อ.ปิยวฒัน์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัพงศ ์พูลพดั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
12

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723329
นายณัฐพงศ ์พูลพดั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723331

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายตระการ ลมูล
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 M 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายตระการ ลมลู )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723331
นายตระการ ลมูล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723333

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายทนิภทัร กรรณเทพ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 M 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายทนิภทัร กรรณเทพ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723333
นายทนิภทัร กรรณเทพ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723337

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธรีะพล เจรญิยิ ง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0)Gการเมอืงและการปกครองทอ้งถิJนไทย2552101 I 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การบริหารทรพัยากรมนุษย์2552203 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 00GระบบสารสนเทศเพืJอการบริหาร2552303 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )A>�Aภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 B 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) C000การคดิและการตดัสนิใจ4040102 D 3(3-0-6) อ.ปิยวฒัน์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธีระพล เจริญยิJง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
15

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723337
นายธีระพล เจริญยิ ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723341

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพลธร สระสาํราญ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 M 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพลธร สระสาํราญ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723341
นายพลธร สระสาํราญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723342

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพรีพฒัน์ กาํเนิดถาวร
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 M 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพรีพฒัน ์กาํเนิดถาวร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723342
นายพรีพฒัน์ กาํเนิดถาวร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723343

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายไพโรจน์ สุขศรี
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0>A�ภาษาไทยเพืJอการสืJอสาร1540201 L 3(3-0-6) ผศ.สุดใจ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)0ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 i 3(3-0-6) อ.ปิJนปินทัธ์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>6�ภาษาจนีเบื@องตน้1570101 C 3(3-0-6) อ.ปภสัสร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0)Gการเมอืงและการปกครองทอ้งถิJนไทย2552101 I 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0�.6�-0E.6�) 0>)0เศรษฐศาสตรส์าํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552401 A 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ
ศ. (0).6�-0�.6�) C000การคดิและการตดัสนิใจ4040102 D 3(3-0-6) อ.ปิยวฒัน์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-407การสรา้งเสริมสุขภาวะ4070301 B 3(3-0-6) อ.บวรจติ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายไพโรจน ์สุขศรี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723343
นายไพโรจน์ สขุศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723346

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรวฒัน์ ปานทอง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 M 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวรวฒัน ์ปานทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723346
นายวรวฒัน์ ปานทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723347

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวชิยั ใจบญุ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 M 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวชิยั ใจบญุ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723347
นายวชิยั ใจบญุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723351

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสหรตั จรีงั
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 M 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสหรตั จรีงั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723351
นายสหรตั จรีงั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723352

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุรสทิธิV แพว้ม่วง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 M 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุรสทิธิv แพว้มว่ง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723352
นายสรุสทิธิV แพว้ม่วง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723353

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอดิศกัดิV เยน็จติร
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 M 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอดศิกัดิv เยน็จติร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723353
นายอดิศกัดิV เยน็จติร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723359

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพฒันศกัดิV หอมเลย
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 M 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพฒันศกัดิv หอมเลย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723359
นายพฒันศกัดิV หอมเลย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723361

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชนมนิ์ภา คาํศรี
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 M 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชนมนิ์ภา คาํศรี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723361
นางสาวชนมนิ์ภา คาํศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723402

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจติตมิา วไิล
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 N 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจติตมิา วไิล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723402
นางสาวจติตมิา วไิล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723403

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑามาศ อนิทราพงษ์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 N 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุามาศ อนิทราพงษ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723403
นางสาวจุฑามาศ อนิทราพงษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723404

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชุตกิาญจน์ คาํม ั  น
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 N 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชตุกิาญจน ์คาํม ั Jน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723404
นางสาวชตุกิาญจน์ คาํม ั  น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723408

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนราธปิ จนัทรเ์จมิ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 N 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนราธิป จนัทรเ์จมิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723408
นางสาวนราธิป จนัทรเ์จมิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723412

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพจณิชา ย่องเซ่ง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 N 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพจณิชา ย่องเซ่ง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723412
นางสาวพจณิชา ยอ่งเซ่ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723415

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรตันาพร คุม้สะอาด
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 N 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรตันาพร คุม้สะอาด )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723415
นางสาวรตันาพร คุม้สะอาด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723418

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรวิรรณ วริยิะพนัธ์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 N 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริวรรณ วริิยะพนัธ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723418
นางสาวศิริวรรณ วริิยะพนัธ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723419

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุกญัญา เทศพานิช
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 N 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุกญัญา เทศพานิช )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723419
นางสาวสกุญัญา เทศพานิช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723420

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุธาสนีิ เพชรคง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 N 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุธาสนีิ เพชรคง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723420
นางสาวสธุาสนีิ เพชรคง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723426

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกฤษดา ทพิยพ์งษ์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 N 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกฤษดา ทพิยพ์งษ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723426
นายกฤษดา ทพิยพ์งษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723427

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกลุพทัธ ์เจรญิวฒันาถาวร
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 N 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกลุพทัธ ์เจริญวฒันาถาวร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723427
นายกลุพทัธ ์เจริญวฒันาถาวร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723430

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐพล สุพรรณชาติ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 N 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัพล สุพรรณชาต ิ)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723430
นายณัฐพล สพุรรณชาติ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723432

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายตะวนั ภูเ่ด่นดวง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 N 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายตะวนั ภู่เด่นดวง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723432
นายตะวนั ภูเ่ด่นดวง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723433

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายทรรศวรา ยงัวฒันา
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 N 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายทรรศวรา ยงัวฒันา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723433
นายทรรศวรา ยงัวฒันา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723435

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนพงษ ์กติตวิฒุดํิารงชยั
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 N 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนพงษ ์กติตวุิฒดิาํรงชยั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723435
นายธนพงษ ์กติตวิฒุิดาํรงชยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723440

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพงศธร เซี ยงหลวิ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 N 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพงศธร เซีJยงหลวิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723440
นายพงศธร เซี ยงหลวิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723441

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพรีพฒัน์ กาํไลแกว้
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 N 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพรีพฒัน ์กาํไลแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723441
นายพรีพฒัน์ กาํไลแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723444

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายรตันกร โพธิVทอง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 N 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายรตันกร โพธิvทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723444
นายรตันกร โพธิVทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723445

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรศกัดิV ท ั  งใหญ่
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 N 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวรศกัดิv ท ั Jงใหญ่ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723445
นายวรศกัดิV ท ั  งใหญ่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723446

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวทิยา ชื นฤทยั
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 N 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวทิยา ชืJนฤทยั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723446
นายวทิยา ชื นฤทยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723447

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวฒุ ิสงิหโ์ต
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 N 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวุฒ ิสงิหโ์ต )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723447
นายวฒุิ สงิหโ์ต

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723452

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุรยิะ รอ้ยแกว้
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 N 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุริยะ รอ้ยแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723452
นายสรุิยะ รอ้ยแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723455

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอาทร พราหมณีโสภา
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 N 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอาทร พราหมณีโสภา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723455
นายอาทร พราหมณีโสภา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723457

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรุต ดีอยู่
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 N 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวรุต ดอียู่ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723457
นายวรุต ดีอยู่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723459

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอญัชิสา สบืชยั
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 N 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอญัชสิา สบืชยั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723459
นางสาวอญัชิสา สบืชยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723501

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกลัยาลกัษณ์ จติตส์วสัดิV
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 O 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกลัยาลกัษณ์ จติตส์วสัดิv )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723501
นางสาวกลัยาลกัษณ์ จติตส์วสัดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723502

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจติตาภรณ์ สอนดี
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 O 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจติตาภรณ์ สอนด ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723502
นางสาวจติตาภรณ์ สอนดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจริาพร พานชะนอ้ย
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 O 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจริาพร พานชะนอ้ย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723503
นางสาวจริาพร พานชะนอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723507

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนิษฐา หลอดทอง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 O 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธนิษฐา หลอดทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723507
นางสาวธนิษฐา หลอดทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723509

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนนัทพิร เอี ยมคงสี
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 O 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนนัทพิร เอีJยมคงส ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723509
นางสาวนนัทพิร เอี ยมคงสี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723511

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปภาวรนิทร ์มีชยั
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 O 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปภาวรินทร ์มชียั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723511
นางสาวปภาวรินทร ์มีชยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปิยพร เพชรงาม
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 O 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปิยพร เพชรงาม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723512
นางสาวปิยพร เพชรงาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723518

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศรณัญา สุขจนัทร ์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 O 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศรณัญา สุขจนัทร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723518
นางสาวศรณัญา สขุจนัทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723520

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศภุมาส ชอ้ยแสง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ส. (0).6�-0�.6�) 0>))วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 6 3(3-0-6) อ. ดร.อนุรกัษ์ 60 ม.ีค. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 O 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศุภมาส ชอ้ยแสง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 3

*
*

 8 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723520
นางสาวศภุมาส ชอ้ยแสง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723522

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุชาดา บญุสุทธิV
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 O 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุชาดา บญุสุทธิv )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723522
นางสาวสชุาดา บญุสทุธิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723523

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุนทรยี ์ม่วงไหมทอง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 O 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุนทรีย ์มว่งไหมทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723523
นางสาวสนุทรีย ์ม่วงไหมทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723524

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุวนนัท ์ขวญัราช
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 O 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุวนนัท ์ขวญัราช )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723524
นางสาวสวุนนัท ์ขวญัราช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723526

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวองัศดา สายสาหรา่ย
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 O 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวองัศดา สายสาหร่าย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723526
นางสาวองัศดา สายสาหร่าย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723528

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกมล โพธิVงาม
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 O 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกมล โพธิvงาม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723528
นายกมล โพธิVงาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723529

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกฤษดา สนิเมือง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 O 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกฤษดา สนิเมอืง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723529
นายกฤษดา สนิเมือง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723538

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธรีพงศ ์นงนุช
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 O 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธีรพงศ ์นงนุช )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723538
นายธีรพงศ ์นงนุช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723543

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพทัธรนิทร ์มูลทองจนัทร ์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 O 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพทัธรินทร ์มลูทองจนัทร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723543
นายพทัธรินทร ์มูลทองจนัทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574723556

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอนุพงศ ์บญุกูล
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5747-23/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 O 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอนุพงศ ์บญุกูล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

574723556
นายอนุพงศ ์บญุกูล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574815103

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑามาศ เมฆขยาย
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5748-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีนิเทศศาสตร์3014802 A 3(0-350) อ.กฤษฎา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุามาศ เมฆขยาย )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อรุณรตัน ์ชนิวรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574815103
นางสาวจุฑามาศ เมฆขยาย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574815109

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปภานนั เวทยนุกูล
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5748-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 u 3(3-0-6) อ.มฆัวาน C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G��AอาหารเพืJอสุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-505การขบัขีJปลอดภยั5590101 C 3(2-2-5) อ.ปวณี G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปภานนั เวทยนุกูล )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อรุณรตัน ์ชนิวรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 6

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574815109
นางสาวปภานนั เวทยนุกูล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574815111

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมาลนีิ เม่งเตีcยน
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5748-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีนิเทศศาสตร์3014802 A 3(0-350) อ.กฤษฎา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมาลนีิ เมง่เตี �ยน )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อรุณรตัน ์ชนิวรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574815111
นางสาวมาลนีิ เม่งเตีcยน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574815117

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุธดิา โตจิcว
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5748-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีนิเทศศาสตร์3014802 A 3(0-350) อ.กฤษฎา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุธิดา โตจิ �ว )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อรุณรตัน ์ชนิวรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574815117
นางสาวสธุิดา โตจิcว

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574815119

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรอมุา หมอกเมฆ
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5748-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีนิเทศศาสตร์3014802 A 3(0-350) อ.กฤษฎา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรอมุา หมอกเมฆ )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อรุณรตัน ์ชนิวรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574815119
นางสาวอรอมุา หมอกเมฆ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574815122

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกฤษฎา เจรญิยิ ง
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5748-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีนิเทศศาสตร์3014802 A 3(0-350) อ.กฤษฎา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกฤษฎา เจริญยิJง )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อรุณรตัน ์ชนิวรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574815122
นายกฤษฎา เจริญยิ ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574815126

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจริสนิ มหากาฬ
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5748-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุโทรทศันเ์บื@องตน้3043405 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจริสนิ มหากาฬ )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อรุณรตัน ์ชนิวรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574815126
นายจริสนิ มหากาฬ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574815128

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐวฒุ ิหวลกลิ น
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5748-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีนิเทศศาสตร์3014802 A 3(0-350) อ.กฤษฎา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัวุฒ ิหวลกลิJน )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อรุณรตัน ์ชนิวรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574815128
นายณัฐวฒุิ หวลกลิ น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574815130

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธงชยั ดีนา
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5748-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีนิเทศศาสตร์3014802 A 3(0-350) อ.กฤษฎา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธงชยั ดนีา )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อรุณรตัน ์ชนิวรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574815130
นายธงชยั ดีนา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574815131

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธราวชิญ ์พูลสวสัดิV
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5748-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีนิเทศศาสตร์3014802 A 3(0-350) อ.กฤษฎา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธราวชิญ ์พูลสวสัดิv )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อรุณรตัน ์ชนิวรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574815131
นายธราวชิญ ์พูลสวสัดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574815132

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธวชัชยั พุม่แกว้
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5748-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีนิเทศศาสตร์3014802 A 3(0-350) อ.กฤษฎา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธวชัชยั พุ่มแกว้ )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อรุณรตัน ์ชนิวรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574815132
นายธวชัชยั พุม่แกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574815133

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนภสัชล ศรคีลา้ย
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5748-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีนิเทศศาสตร์3014802 A 3(0-350) อ.กฤษฎา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนภสัชล ศรีคลา้ย )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อรุณรตัน ์ชนิวรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574815133
นายนภสัชล ศรีคลา้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574815134

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนนัทว์ฒัน์ บดุดาพนัธ์
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5748-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีนิเทศศาสตร์3014802 A 3(0-350) อ.กฤษฎา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนนัทว์ฒัน ์บดุดาพนัธ ์)

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อรุณรตัน ์ชนิวรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574815134
นายนนัทว์ฒัน์ บดุดาพนัธ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574815136

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพงศน์รนิทร ์เขตประทมุ
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5748-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีนิเทศศาสตร์3014802 A 3(0-350) อ.กฤษฎา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพงศน์รินทร ์เขตประทมุ )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อรุณรตัน ์ชนิวรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574815136
นายพงศน์รินทร ์เขตประทมุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574815137

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพรรษกร ตุย้วงศ์
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5748-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีนิเทศศาสตร์3014802 A 3(0-350) อ.กฤษฎา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพรรษกร ตุย้วงศ ์)

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อรุณรตัน ์ชนิวรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574815137
นายพรรษกร ตุย้วงศ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574815141

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายรฐัโรจน์ พราหมณีนิล
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5748-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีนิเทศศาสตร์3014802 A 3(0-350) อ.กฤษฎา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายรฐัโรจน ์พราหมณีนิล )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อรุณรตัน ์ชนิวรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574815141
นายรฐัโรจน์ พราหมณีนิล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574815142

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายรตันพล พลบตุร
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5748-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีนิเทศศาสตร์3014802 A 3(0-350) อ.กฤษฎา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายรตันพล พลบตุร )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อรุณรตัน ์ชนิวรณ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574815142
นายรตันพล พลบตุร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574815201

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลรตัน์ หยดยอ้ย
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5748-15/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีนิเทศศาสตร์3014802 B 3(0-350) อ.กฤษฎา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกมลรตัน ์หยดยอ้ย )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ภทัทราวรดา วไิลลอย )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574815201
นางสาวกมลรตัน์ หยดยอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574815204

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจริาพร ผ่องผุดพนัธ์
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5748-15/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีนิเทศศาสตร์3014802 B 3(0-350) อ.กฤษฎา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจริาพร ผ่องผุดพนัธ ์)

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ภทัทราวรดา วไิลลอย )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574815204
นางสาวจริาพร ผ่องผุดพนัธ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574815205

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชลธชิา ไชยนนัทน์
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5748-15/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีนิเทศศาสตร์3014802 B 3(0-350) อ.กฤษฎา
ศ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุโทรทศันเ์บื@องตน้3043405 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชลธิชา ไชยนนัทน ์)

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ภทัทราวรดา วไิลลอย )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574815205
นางสาวชลธิชา ไชยนนัทน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574815209

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนุชสบา เจยีมอยุ
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5748-15/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีนิเทศศาสตร์3014802 B 3(0-350) อ.กฤษฎา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนุชสบา เจยีมอยุ )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ภทัทราวรดา วไิลลอย )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574815209
นางสาวนุชสบา เจยีมอยุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574815222

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกฤตนิ จงสวา่งเสรชียั
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5748-15/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 u 3(3-0-6) อ.มฆัวาน C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาจนีเพืJอการสืJอสาร1570102 A 3(3-0-6) อ.กมลทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0EC�ศิลปะการพูดและการนาํเสนองาน3012201 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.โสภาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0EC6 - ComระบบสารสนเทศเพืJองานนิเทศศาสตร์3013101 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงเบื@องต ้3043404 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) คหกรรม-0อาหารนานาชาตเิบื@องตน้4090101 C 3(2-2-5) อ.สรญา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G��AอาหารเพืJอสุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกฤตนิ จงสวา่งเสรีชยั )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ภทัทราวรดา วไิลลอย )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 9

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574815222
นายกฤตนิ จงสวา่งเสรีชยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574815223

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกฤษฎา ยิ งยง
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5748-15/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีนิเทศศาสตร์3014802 B 3(0-350) อ.กฤษฎา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกฤษฎา ยิJงยง )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ภทัทราวรดา วไิลลอย )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574815223
นายกฤษฎา ยิ งยง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574815230

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายทศพล ทรพัยเ์กดิ
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5748-15/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 u 3(3-0-6) อ.มฆัวาน C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาจนีเพืJอการสืJอสาร1570102 A 3(3-0-6) อ.กมลทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0EC�ศิลปะการพูดและการนาํเสนองาน3012201 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.โสภาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0EC6 - ComระบบสารสนเทศเพืJองานนิเทศศาสตร์3013101 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงเบื@องต ้3043404 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) คหกรรม-0อาหารนานาชาตเิบื@องตน้4090101 C 3(2-2-5) อ.สรญา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายทศพล ทรพัยเ์กดิ )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ภทัทราวรดา วไิลลอย )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 6

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574815230
นายทศพล ทรพัยเ์กดิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574815233

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธญัวฒุ ิแสงจนัทร ์  (ทนุ)
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5748-15/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีนิเทศศาสตร์3014802 B 3(0-350) อ.กฤษฎา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธญัวุฒ ิแสงจนัทร ์  (ทนุ) )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ภทัทราวรดา วไิลลอย )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574815233
นายธญัวฒุิ แสงจนัทร ์  (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574815236

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพงศทร เลก็นพรตัน์
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5748-15/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีนิเทศศาสตร์3014802 B 3(0-350) อ.กฤษฎา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพงศทร เลก็นพรตัน ์)

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ภทัทราวรดา วไิลลอย )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574815236
นายพงศทร เลก็นพรตัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574815242

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศรณัย ์เรอืนใจหลกั
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5748-15/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีนิเทศศาสตร์3014802 B 3(0-350) อ.กฤษฎา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศรณัย ์เรือนใจหลกั )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ภทัทราวรดา วไิลลอย )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574815242
นายศรณัย ์เรือนใจหลกั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574815243

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสงิหา เสอืสอาด
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5748-15/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีนิเทศศาสตร์3014802 B 3(0-350) อ.กฤษฎา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสงิหา เสอืสอาด )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ภทัทราวรดา วไิลลอย )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574815243
นายสงิหา เสอืสอาด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574815246

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอจัฉรยิะ อยู่ใจเยน็
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5748-15/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีนิเทศศาสตร์3014802 B 3(0-350) อ.กฤษฎา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอจัฉริยะ อยู่ใจเยน็ )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ภทัทราวรดา วไิลลอย )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574815246
นายอจัฉริยะ อยูใ่จเยน็

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574815248

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรฎาลกัษณ์ บวัเนตร
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5748-15/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีนิเทศศาสตร์3014802 B 3(0-350) อ.กฤษฎา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรฎาลกัษณ์ บวัเนตร )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ภทัทราวรดา วไิลลอย )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574815248
นางสาวรฎาลกัษณ์ บวัเนตร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574815249

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวขวญัจริา เกตหุอม
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5748-15/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีนิเทศศาสตร์3014802 B 3(0-350) อ.กฤษฎา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวขวญัจริา เกตหุอม )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ภทัทราวรดา วไิลลอย )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

574815249
นางสาวขวญัจริา เกตหุอม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574973003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกญัญาณัฐ อาทยะกลุ
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5749-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเวชกรรมไทย4104802 A 4(0-400) อ.สณัฐติาพร,
พ. (00.6�-0).6�) )A��0สมัมนาการแพทยแ์ผนไทย4104903 A 2(1-2-3) อ.สณัฐติาพร, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ. ดร.เพชรีย,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.สณัฐติาพร, อ.พรทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกญัญาณฐั อาทยะกลุ )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรฏัฐา เหมทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574973003
นางสาวกญัญาณัฐ อาทยะกลุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574973004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกญัญาณี สมิมา
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5749-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเวชกรรมไทย4104802 A 4(0-400) อ.สณัฐติาพร,
พ. (00.6�-0).6�) )A��0สมัมนาการแพทยแ์ผนไทย4104903 A 2(1-2-3) อ.สณัฐติาพร, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ. ดร.เพชรีย,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.สณัฐติาพร, อ.พรทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกญัญาณี สมิมา )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรฏัฐา เหมทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574973004
นางสาวกญัญาณี สมิมา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574973008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวขนิษฐา กระดานพล   (ทนุ)
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5749-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเวชกรรมไทย4104802 A 4(0-400) อ.สณัฐติาพร,
พ. (00.6�-0).6�) )A��0สมัมนาการแพทยแ์ผนไทย4104903 A 2(1-2-3) อ.สณัฐติาพร, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ. ดร.เพชรีย,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.สณัฐติาพร, อ.พรทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวขนิษฐา กระดานพล   (ทนุ) )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรฏัฐา เหมทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574973008
นางสาวขนิษฐา กระดานพล   (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574973010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัทรจ์ริา วลัคาํ    (ทนุ)
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5749-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเวชกรรมไทย4104802 A 4(0-400) อ.สณัฐติาพร,
พ. (00.6�-0).6�) )A��0สมัมนาการแพทยแ์ผนไทย4104903 A 2(1-2-3) อ.สณัฐติาพร, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ. ดร.เพชรีย,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.สณัฐติาพร, อ.พรทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจนัทรจ์ริา วลัคาํ    (ทนุ) )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรฏัฐา เหมทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574973010
นางสาวจนัทรจ์ริา วลัคาํ    (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574973016

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณิชกานต ์สนพลาย
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5749-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเวชกรรมไทย4104802 A 4(0-400) อ.สณัฐติาพร,
พ. (00.6�-0).6�) )A��0สมัมนาการแพทยแ์ผนไทย4104903 A 2(1-2-3) อ.สณัฐติาพร, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ. ดร.เพชรีย,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.สณัฐติาพร, อ.พรทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณิชกานต ์สนพลาย )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรฏัฐา เหมทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574973016
นางสาวณิชกานต ์สนพลาย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574973018

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทพิวรรณ พทุธจกัร ์
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5749-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเวชกรรมไทย4104802 A 4(0-400) อ.สณัฐติาพร,
พ. (00.6�-0).6�) )A��0สมัมนาการแพทยแ์ผนไทย4104903 A 2(1-2-3) อ.สณัฐติาพร, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ. ดร.เพชรีย,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.สณัฐติาพร, อ.พรทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวทพิวรรณ พทุธจกัร ์)

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรฏัฐา เหมทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574973018
นางสาวทพิวรรณ พทุธจกัร ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574973019

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนัยพร บญุลอืพนัธ ์  (ทนุ)
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5749-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเวชกรรมไทย4104802 A 4(0-400) อ.สณัฐติาพร,
พ. (00.6�-0).6�) )A��0สมัมนาการแพทยแ์ผนไทย4104903 A 2(1-2-3) อ.สณัฐติาพร, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ. ดร.เพชรีย,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.สณัฐติาพร, อ.พรทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธนัยพร บญุลอืพนัธ ์  (ทนุ) )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรฏัฐา เหมทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574973019
นางสาวธนัยพร บญุลอืพนัธ ์  (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574973021

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนวพรรณ สาล ี   (ทนุ)
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5749-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเวชกรรมไทย4104802 A 4(0-400) อ.สณัฐติาพร,
พ. (00.6�-0).6�) )A��0สมัมนาการแพทยแ์ผนไทย4104903 A 2(1-2-3) อ.สณัฐติาพร, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ. ดร.เพชรีย,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.สณัฐติาพร, อ.พรทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนวพรรณ สาล ี   (ทนุ) )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรฏัฐา เหมทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574973021
นางสาวนวพรรณ สาล ี   (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574973022

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนทัมล สเีมฆ
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5749-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเวชกรรมไทย4104802 A 4(0-400) อ.สณัฐติาพร,
พ. (00.6�-0).6�) )A��0สมัมนาการแพทยแ์ผนไทย4104903 A 2(1-2-3) อ.สณัฐติาพร, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ. ดร.เพชรีย,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.สณัฐติาพร, อ.พรทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนทัมล สเีมฆ )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรฏัฐา เหมทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574973022
นางสาวนทัมล สเีมฆ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574973028

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวบศุรนิทร ์สมิาขนัธ ์  (ทนุ)
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5749-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเวชกรรมไทย4104802 A 4(0-400) อ.สณัฐติาพร,
พ. (00.6�-0).6�) )A��0สมัมนาการแพทยแ์ผนไทย4104903 A 2(1-2-3) อ.สณัฐติาพร, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ. ดร.เพชรีย,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.สณัฐติาพร, อ.พรทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวบศุรินทร ์สมิาขนัธ ์  (ทนุ) )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรฏัฐา เหมทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574973028
นางสาวบศุรินทร ์สมิาขนัธ ์  (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574973030

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปรชัญา ขําขม
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5749-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเวชกรรมไทย4104802 A 4(0-400) อ.สณัฐติาพร,
พ. (00.6�-0).6�) )A��0สมัมนาการแพทยแ์ผนไทย4104903 A 2(1-2-3) อ.สณัฐติาพร, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ. ดร.เพชรีย,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.สณัฐติาพร, อ.พรทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปรชัญา ขาํขม )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรฏัฐา เหมทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574973030
นางสาวปรชัญา ขําขม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574973032

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรประภา ทพิมาตย์
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5749-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเวชกรรมไทย4104802 A 4(0-400) อ.สณัฐติาพร,
พ. (00.6�-0).6�) )A��0สมัมนาการแพทยแ์ผนไทย4104903 A 2(1-2-3) อ.สณัฐติาพร, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ. ดร.เพชรีย,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.สณัฐติาพร, อ.พรทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพรประภา ทพิมาตย ์)

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรฏัฐา เหมทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574973032
นางสาวพรประภา ทพิมาตย์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574973039

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรชัฎาพร ดุงจาํปา
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5749-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเวชกรรมไทย4104802 A 4(0-400) อ.สณัฐติาพร,
พ. (00.6�-0).6�) )A��0สมัมนาการแพทยแ์ผนไทย4104903 A 2(1-2-3) อ.สณัฐติาพร, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ. ดร.เพชรีย,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.สณัฐติาพร, อ.พรทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรชัฎาพร ดุงจาํปา )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรฏัฐา เหมทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574973039
นางสาวรชัฎาพร ดงุจาํปา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574973042

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวลดัดา นอ้ยจาํรสั
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5749-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเวชกรรมไทย4104802 A 4(0-400) อ.สณัฐติาพร,
พ. (00.6�-0).6�) )A��0สมัมนาการแพทยแ์ผนไทย4104903 A 2(1-2-3) อ.สณัฐติาพร, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ. ดร.เพชรีย,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.สณัฐติาพร, อ.พรทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวลดัดา นอ้ยจาํรสั )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรฏัฐา เหมทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574973042
นางสาวลดัดา นอ้ยจาํรสั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574973046

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววล ีโมรา
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5749-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเวชกรรมไทย4104802 A 4(0-400) อ.สณัฐติาพร,
พ. (00.6�-0).6�) )A��0สมัมนาการแพทยแ์ผนไทย4104903 A 2(1-2-3) อ.สณัฐติาพร, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ. ดร.เพชรีย,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.สณัฐติาพร, อ.พรทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววล ีโมรา )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรฏัฐา เหมทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574973046
นางสาววล ีโมรา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574973050

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรลิกัษณ์ วชิุมา   (ทนุ)
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5749-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเวชกรรมไทย4104802 A 4(0-400) อ.สณัฐติาพร,
พ. (00.6�-0).6�) )A��0สมัมนาการแพทยแ์ผนไทย4104903 A 2(1-2-3) อ.สณัฐติาพร, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ. ดร.เพชรีย,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.สณัฐติาพร, อ.พรทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริลกัษณ์ วชิมุา   (ทนุ) )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรฏัฐา เหมทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574973050
นางสาวศิริลกัษณ์ วชิมุา   (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574973052

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสนัทนีย ์เขตตส์กลุ     (ทนุ)
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5749-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเวชกรรมไทย4104802 A 4(0-400) อ.สณัฐติาพร,
พ. (00.6�-0).6�) )A��0สมัมนาการแพทยแ์ผนไทย4104903 A 2(1-2-3) อ.สณัฐติาพร, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ. ดร.เพชรีย,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.สณัฐติาพร, อ.พรทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสนัทนีย ์เขตตส์กลุ     (ทนุ) )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรฏัฐา เหมทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574973052
นางสาวสนัทนีย ์เขตตส์กลุ     (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574973053

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสารณีี เจะ๊และ
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5749-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเวชกรรมไทย4104802 A 4(0-400) อ.สณัฐติาพร,
พ. (00.6�-0).6�) )A��0สมัมนาการแพทยแ์ผนไทย4104903 A 2(1-2-3) อ.สณัฐติาพร, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ. ดร.เพชรีย,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.สณัฐติาพร, อ.พรทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสารีณี เจะ๊และ )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรฏัฐา เหมทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574973053
นางสาวสารีณี เจะ๊และ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574973056

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุกานดา ราชไชย
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5749-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเวชกรรมไทย4104802 A 4(0-400) อ.สณัฐติาพร,
พ. (00.6�-0).6�) )A��0สมัมนาการแพทยแ์ผนไทย4104903 A 2(1-2-3) อ.สณัฐติาพร, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ. ดร.เพชรีย,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.สณัฐติาพร, อ.พรทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุกานดา ราชไชย )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรฏัฐา เหมทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574973056
นางสาวสกุานดา ราชไชย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574973058

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุรษิา กอ๋งสี
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5749-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเวชกรรมไทย4104802 A 4(0-400) อ.สณัฐติาพร,
พ. (00.6�-0).6�) )A��0สมัมนาการแพทยแ์ผนไทย4104903 A 2(1-2-3) อ.สณัฐติาพร, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ. ดร.เพชรีย,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.สณัฐติาพร, อ.พรทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุริษา กอ๋งส ี)

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรฏัฐา เหมทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574973058
นางสาวสรุิษา กอ๋งสี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574973061

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรอมล บญุปราณีต
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5749-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเวชกรรมไทย4104802 A 4(0-400) อ.สณัฐติาพร,
พ. (00.6�-0).6�) )A��0สมัมนาการแพทยแ์ผนไทย4104903 A 2(1-2-3) อ.สณัฐติาพร, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ. ดร.เพชรีย,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.สณัฐติาพร, อ.พรทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรอมล บญุปราณีต )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรฏัฐา เหมทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574973061
นางสาวอรอมล บญุปราณีต

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574973069

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายดิศรณ์ เปรมปรดิีV
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5749-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเวชกรรมไทย4104802 A 4(0-400) อ.สณัฐติาพร,
พ. (00.6�-0).6�) )A��0สมัมนาการแพทยแ์ผนไทย4104903 A 2(1-2-3) อ.สณัฐติาพร, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ. ดร.เพชรีย,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.สณัฐติาพร, อ.พรทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายดศิรณ์ เปรมปรีดิv )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรฏัฐา เหมทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574973069
นายดิศรณ์ เปรมปรีดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574973076

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอสิรา ไทยจนัทกึ
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5749-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเวชกรรมไทย4104802 A 4(0-400) อ.สณัฐติาพร,
พ. (00.6�-0).6�) )A��0สมัมนาการแพทยแ์ผนไทย4104903 A 2(1-2-3) อ.สณัฐติาพร, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ. ดร.เพชรีย,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.สณัฐติาพร, อ.พรทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอสิรา ไทยจนัทกึ )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรฏัฐา เหมทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574973076
นายอสิรา ไทยจนัทกึ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
574973077

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอดุมศกัดิV พึ งแยม้
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5749-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเวชกรรมไทย4104802 A 4(0-400) อ.สณัฐติาพร,
พ. (00.6�-0).6�) )A��0สมัมนาการแพทยแ์ผนไทย4104903 A 2(1-2-3) อ.สณัฐติาพร, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0อ. ดร.เพชรีย,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (00.6�-0).6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.กติศิกัดิv, อ.ธนฏันณั 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.ประกายรตัน,์ อ.วรฏัฐา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0, ศ. (0>.6�-0A.6�) )A��0อ.สณัฐติาพร, อ.พรทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอดุมศกัดิv พึJงแยม้ )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรฏัฐา เหมทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 0

*
*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

574973077
นายอดุมศกัดิV พึ งแยม้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031101

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชลธชิา ประดิษฐจติ
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 A 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E>)การสอบบญัชี3523301 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 A 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0E60การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 A 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชลธิชา ประดษิฐจติ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.รตันาภรณ์ ปรีดาศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031101
นางสาวชลธิชา ประดิษฐจติ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031102

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐณิชา ทรพัยป์ระสงค์
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0E>0การภาษอีากร 03522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E>)การสอบบญัชี3523301 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 A 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0E60การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 A 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัณิชา ทรพัยป์ระสงค ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.รตันาภรณ์ ปรีดาศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031102
นางสาวณัฐณิชา ทรพัยป์ระสงค์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031104

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวดาราวรรณ จุย้อนิทร ์
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0E>0การภาษอีากร 03522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E>)การสอบบญัชี3523301 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 A 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0E60การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 A 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวดาราวรรณ จุย้อนิทร ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.รตันาภรณ์ ปรีดาศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031104
นางสาวดาราวรรณ จุย้อนิทร ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031105

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนชัชา คลา้ยเพชร
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0E>0การภาษอีากร 03522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E>)การสอบบญัชี3523301 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 A 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0E60การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 A 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธนชัชา คลา้ยเพชร )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.รตันาภรณ์ ปรีดาศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031105
นางสาวธนชัชา คลา้ยเพชร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031106

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธดิารตัน์ พลพทุธ
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E>)การสอบบญัชี3523301 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0E60การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 A 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธิดารตัน ์พลพทุธ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.รตันาภรณ์ ปรีดาศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 6

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031106
นางสาวธิดารตัน์ พลพทุธ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031107

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนนทยา ออ่นนอ้ม
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 A 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E>)การสอบบญัชี3523301 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 A 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0E60การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 A 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนนทยา อ่อนนอ้ม )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.รตันาภรณ์ ปรีดาศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031107
นางสาวนนทยา ออ่นนอ้ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031108

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนภา แกว้ประเสรฐิสม
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>AAภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 V 3(3-0-6) อ.ปิJนปินทัธ์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 A 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E>)การสอบบญัชี3523301 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 A 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0E60การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 A 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนภา แกว้ประเสริฐสม )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.รตันาภรณ์ ปรีดาศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031108
นางสาวนภา แกว้ประเสริฐสม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031109

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนดัดา สุชาติ
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 A 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E>)การสอบบญัชี3523301 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 A 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0E60การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 A 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) SU-506การขบัขีJปลอดภยั5590101 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนดัดา สุชาต ิ)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.รตันาภรณ์ ปรีดาศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031109
นางสาวนดัดา สชุาติ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031110

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนนัทช์พร อน้สี
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 A 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E>)การสอบบญัชี3523301 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 A 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0E60การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 A 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนนัทช์พร อน้ส ี)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.รตันาภรณ์ ปรีดาศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031110
นางสาวนนัทช์พร อน้สี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031113

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวบญุรกัษ ์บวัสอาด
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 A 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E>0การภาษอีากร 03522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E>)การสอบบญัชี3523301 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 A 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0E60การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 A 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวบญุรกัษ ์บวัสอาด )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.รตันาภรณ์ ปรีดาศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031113
นางสาวบญุรกัษ ์บวัสอาด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031114

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเบญจวรรณ พุม่สงัข์
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 A 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E>)การสอบบญัชี3523301 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 A 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0E60การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 A 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเบญจวรรณ พุ่มสงัข ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.รตันาภรณ์ ปรีดาศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031114
นางสาวเบญจวรรณ พุม่สงัข์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031115

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพนิดา ขนัธแ์กว้
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0E>0การภาษอีากร 03522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E>)การสอบบญัชี3523301 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 A 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0E60การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 A 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพนิดา ขนัธแ์กว้ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.รตันาภรณ์ ปรีดาศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031115
นางสาวพนิดา ขนัธแ์กว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031116

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพทัธธ์รีา ศิรเิวศ
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0E>0การภาษอีากร 03522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E>)การสอบบญัชี3523301 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 A 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0E60การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 A 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพทัธธ์ีรา ศิริเวศ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.รตันาภรณ์ ปรีดาศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031116
นางสาวพทัธธ์ีรา ศิริเวศ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031117

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภทัรสุดา สงวนสุด
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 A 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E>)การสอบบญัชี3523301 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 A 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0E60การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 A 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภทัรสุดา สงวนสุด )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.รตันาภรณ์ ปรีดาศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031117
นางสาวภทัรสดุา สงวนสดุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031118

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมธุรส คงรงัษี
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0>AAภาษาไทยเพืJอการคดิวเิคราะห์1540203 B 3(3-0-6) อ.จตพุร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E>)การสอบบญัชี3523301 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 A 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 D 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0E60การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 A 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมธุรส คงรงัษ ี)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.รตันาภรณ์ ปรีดาศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031118
นางสาวมธุรส คงรงัษี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031119

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเยาวนาฎ ประสทิธพิร
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 A 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E>)การสอบบญัชี3523301 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 A 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0E60การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 A 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0G>��อาหารเพืJอสุขภาพ5070614 D 3(3-0-6) ผศ. ดร.จนิตนา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเยาวนาฎ ประสทิธิพร )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.รตันาภรณ์ ปรีดาศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031119
นางสาวเยาวนาฎ ประสทิธิพร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031121

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุจริตัน์ ธรรมมงคลชยั
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0E>0การภาษอีากร 03522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E>)การสอบบญัชี3523301 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 A 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0E60การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 A 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรุจริตัน ์ธรรมมงคลชยั )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.รตันาภรณ์ ปรีดาศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031121
นางสาวรุจริตัน์ ธรรมมงคลชยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031122

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวลกัษิกา จอมเผือก
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0E>0การภาษอีากร 03522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E>)การสอบบญัชี3523301 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 A 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0E60การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 A 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวลกัษกิา จอมเผอืก )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.รตันาภรณ์ ปรีดาศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031122
นางสาวลกัษิกา จอมเผือก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031123

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรษิา จนีตลบั
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 C 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E>)การสอบบญัชี3523301 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 A 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 D 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0E60การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 A 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววริษา จนีตลบั )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.รตันาภรณ์ ปรีดาศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031123
นางสาววริษา จนีตลบั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031124

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววภิาดา อภชิาตบตุร
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 06Gกฎหมายธุรกจิ2562301 F 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E>)การสอบบญัชี3523301 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0E60การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 A 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0EA>ระบบสารสนเทศเพืJอการจดัการ3602121 D 3(3-0-6) ผศ.วชัรีย ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววภิาดา อภชิาตบตุร )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.รตันาภรณ์ ปรีดาศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
12

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031124
นางสาววภิาดา อภชิาตบตุร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031125

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศรไีพร ทอืเกาะ
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 A 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E>)การสอบบญัชี3523301 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 A 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0E60การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 A 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) SU-506การขบัขีJปลอดภยั5590101 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศรีไพร ทอืเกาะ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.รตันาภรณ์ ปรีดาศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031125
นางสาวศรีไพร ทอืเกาะ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031126

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศศิธร บวรเวศน์
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 A 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E>)การสอบบญัชี3523301 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 A 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0E60การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 A 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศศิธร บวรเวศน ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.รตันาภรณ์ ปรีดาศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031126
นางสาวศศิธร บวรเวศน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031128

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุกญัญา ขนัธส์งัข์
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>AAภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 V 3(3-0-6) อ.ปิJนปินทัธ์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 A 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E>)การสอบบญัชี3523301 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 A 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0E60การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 A 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุกญัญา ขนัธส์งัข ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.รตันาภรณ์ ปรีดาศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031128
นางสาวสกุญัญา ขนัธส์งัข์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031129

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุจรรยา ใบหยด
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 A 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E>)การสอบบญัชี3523301 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 A 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0E60การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 A 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >6>วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 D 3(3-0-6) อ. ดร.สุดารตัน์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุจรรยา ใบหยด )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.รตันาภรณ์ ปรีดาศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031129
นางสาวสจุรรยา ใบหยด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031133

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรสิรา ทองสุข
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 A 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E>)การสอบบญัชี3523301 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 A 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0E60การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 A 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอริสรา ทองสุข )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.รตันาภรณ์ ปรีดาศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031133
นางสาวอริสรา ทองสขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031134

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอารญัยา ใจซื อ
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 A 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E>)การสอบบญัชี3523301 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 A 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0E60การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 A 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0G>��อาหารเพืJอสุขภาพ5070614 D 3(3-0-6) ผศ. ดร.จนิตนา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอารญัยา ใจซืJอ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.รตันาภรณ์ ปรีดาศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031134
นางสาวอารญัยา ใจซื อ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031135

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกตญัbู ไชยนนัทน์
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 A 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E>)การสอบบญัชี3523301 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 A 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0E60การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 A 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกตญั�ู ไชยนนัทน ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.รตันาภรณ์ ปรีดาศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031135
นายกตญัbู ไชยนนัทน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031136

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชยัณรงค ์มณีการงักูร
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 06Gกฎหมายธุรกจิ2562301 F 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 A 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E>)การสอบบญัชี3523301 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 A 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0E60การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 A 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชยัณรงค ์มณีการงักูร )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.รตันาภรณ์ ปรีดาศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031136
นายชยัณรงค ์มณีการงักูร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031137

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนครนิทร ์วฒันา
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 06Gกฎหมายธุรกจิ2562301 F 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 A 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E>)การสอบบญัชี3523301 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 A 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0E60การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 A 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนครินทร ์วฒันา )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.รตันาภรณ์ ปรีดาศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031137
นายนครินทร ์วฒันา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031139

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรญัbู แตงพลบั
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 A 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E>)การสอบบญัชี3523301 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 A 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0E60การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 A 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวรญั�ู แตงพลบั )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.รตันาภรณ์ ปรีดาศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031139
นายวรญัbู แตงพลบั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031141

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอาทติย ์เนียมเงนิ
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 A 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E>0การภาษอีากร 03522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E>)การสอบบญัชี3523301 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 A 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0E60การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 A 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอาทติย ์เนียมเงนิ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.รตันาภรณ์ ปรีดาศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031141
นายอาทติย ์เนียมเงนิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031142

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐธดิา จรสัดี
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>AAภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 V 3(3-0-6) อ.ปิJนปินทัธ์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 A 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E>)การสอบบญัชี3523301 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 A 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0E60การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 A 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัธิดา จรสัด ี)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.รตันาภรณ์ ปรีดาศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031142
นางสาวณัฐธิดา จรสัดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031201

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกรรณิกา โมบนัดิฐ
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 B 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0E>0การสอบบญัชี3523301 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0E>>การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 B 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกรรณิกา โมบนัดฐิ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ภทัรา เรืองสนิภญิญา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031201
นางสาวกรรณิกา โมบนัดิฐ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031202

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกรรณิการ ์กลิ นเมือง
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>AAภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 V 3(3-0-6) อ.ปิJนปินทัธ์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 B 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0E>0การสอบบญัชี3523301 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0E>>การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 B 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกรรณิการ ์กลิJนเมอืง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ภทัรา เรืองสนิภญิญา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031202
นางสาวกรรณิการ ์กลิ นเมือง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031203

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกญัฑมน เรยีบเรยีง
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 B 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0E>0การสอบบญัชี3523301 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0E>>การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 B 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) SU-506การขบัขีJปลอดภยั5590101 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกญัฑมน เรียบเรียง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ภทัรา เรืองสนิภญิญา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031203
นางสาวกญัฑมน เรียบเรียง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031204

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฐติพิรรณ ทองบางใบ
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 B 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0E>0การสอบบญัชี3523301 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0E>>การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 B 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0G>��อาหารเพืJอสุขภาพ5070614 D 3(3-0-6) ผศ. ดร.จนิตนา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวฐติพิรรณ ทองบางใบ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ภทัรา เรืองสนิภญิญา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031204
นางสาวฐติพิรรณ ทองบางใบ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031205

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกติมิา นิลทะรตัน์
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 A 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E>0การภาษอีากร 03522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E>)การสอบบญัชี3523301 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 A 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0E60การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 A 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกติมิา นิลทะรตัน ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ภทัรา เรืองสนิภญิญา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031205
นางสาวกติมิา นิลทะรตัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031207

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเกศินี เลี ยมไข่ต่วน
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษธุรกจิ )3502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 B 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0E>0การสอบบญัชี3523301 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0E>>การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 B 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเกศินี เลีJยมไขต่่วน )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ภทัรา เรืองสนิภญิญา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031207
นางสาวเกศินี เลี ยมไข่ตว่น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031208

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฑติยา รุม่รวย
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>AAภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 V 3(3-0-6) อ.ปิJนปินทัธ์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษธุรกจิ )3502103 G 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0E>0การสอบบญัชี3523301 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0E>>การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 B 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวฑติยา รุ่มรวย )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ภทัรา เรืองสนิภญิญา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031208
นางสาวฑติยา รุ่มรวย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031210

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนิกาญจน์ พานแกว้
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 B 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0E>0การสอบบญัชี3523301 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0E>>การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 B 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธนิกาญจน ์พานแกว้ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ภทัรา เรืองสนิภญิญา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031210
นางสาวธนิกาญจน์ พานแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031211

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธดิารตัน์ อํ  ามา
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษธุรกจิ )3502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 B 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0E>0การสอบบญัชี3523301 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0E>>การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 B 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0EA>ระบบสารสนเทศเพืJอการจดัการ3602121 D 3(3-0-6) ผศ.วชัรีย ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธิดารตัน ์อํ Jามา )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ภทัรา เรืองสนิภญิญา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
12

*
*

23 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031211
นางสาวธิดารตัน์ อํ  ามา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031213

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชัรพร มีแยม้
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>AAภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 V 3(3-0-6) อ.ปิJนปินทัธ์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษธุรกจิ )3502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0E>0การสอบบญัชี3523301 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0E>>การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 B 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพชัรพร มแียม้ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ภทัรา เรืองสนิภญิญา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031213
นางสาวพชัรพร มีแยม้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031215

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวบณุสติา ทองสุข
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 B 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0E>0การสอบบญัชี3523301 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0E>>การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 B 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวบณุสติา ทองสุข )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ภทัรา เรืองสนิภญิญา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031215
นางสาวบณุสติา ทองสขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031216

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปทัมวรรณ วนัทอง
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 B 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0E>0การสอบบญัชี3523301 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0E>>การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 B 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปทัมวรรณ วนัทอง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ภทัรา เรืองสนิภญิญา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031216
นางสาวปทัมวรรณ วนัทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031217

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปิยวรรณ ประยูรดารา
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>)6ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 K 3(3-0-6) อ.ศิริกลุ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 B 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0E>0การสอบบญัชี3523301 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0E>>การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 B 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปิยวรรณ ประยูรดารา )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ภทัรา เรืองสนิภญิญา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031217
นางสาวปิยวรรณ ประยูรดารา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031221

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมาลทีพิย ์แสงวเิชียร
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 B 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0E>0การสอบบญัชี3523301 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0E>>การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 B 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) SU-506การขบัขีJปลอดภยั5590101 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมาลทีพิย ์แสงวเิชยีร )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ภทัรา เรืองสนิภญิญา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031221
นางสาวมาลทีพิย ์แสงวเิชียร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031223

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววมิลวรรณ ขําเพชร
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 B 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0E>0การสอบบญัชี3523301 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0E>>การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 B 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววมิลวรรณ ขาํเพชร )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ภทัรา เรืองสนิภญิญา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031223
นางสาววมิลวรรณ ขําเพชร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031224

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศศิชา กรรณเทพ
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>AAภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 V 3(3-0-6) อ.ปิJนปินทัธ์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษธุรกจิ )3502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0E>0การสอบบญัชี3523301 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0E>>การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 B 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศศิชา กรรณเทพ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ภทัรา เรืองสนิภญิญา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031224
นางสาวศศิชา กรรณเทพ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031225

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรทิพิย ์พูลสุข
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 B 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0E>0การสอบบญัชี3523301 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0E>>การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 B 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริทพิย ์พูลสุข )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ภทัรา เรืองสนิภญิญา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031225
นางสาวศิริทพิย ์พูลสขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031228

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุดารตัน์ ตรยีทุธ ์
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 06Gกฎหมายธุรกจิ2562301 E 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 B 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0E>0การสอบบญัชี3523301 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0E>>การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 B 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุดารตัน ์ตรียุทธ ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ภทัรา เรืองสนิภญิญา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031228
นางสาวสดุารตัน์ ตรียทุธ ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031231

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอภษิฐา แกว้ประเสรฐิศรี
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>AAภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 V 3(3-0-6) อ.ปิJนปินทัธ์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษธุรกจิ )3502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0E>0การสอบบญัชี3523301 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0E>>การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 B 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอภษิฐา แกว้ประเสริฐศรี )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ภทัรา เรืองสนิภญิญา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031231
นางสาวอภษิฐา แกว้ประเสริฐศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031232

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรญัญา เจมิจนัทร ์
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 B 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0E>0การสอบบญัชี3523301 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0E>>การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 B 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) SU-506การขบัขีJปลอดภยั5590101 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรญัญา เจมิจนัทร ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ภทัรา เรืองสนิภญิญา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031232
นางสาวอรญัญา เจมิจนัทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031233

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรสิสรา ทองเพชร
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>AAภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 V 3(3-0-6) อ.ปิJนปินทัธ์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 B 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0E>0การสอบบญัชี3523301 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0E>>การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 B 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอริสสรา ทองเพชร )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ภทัรา เรืองสนิภญิญา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031233
นางสาวอริสสรา ทองเพชร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031234

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอจัฉรา ปิ นเพชร
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษธุรกจิ )3502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 B 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0E>0การสอบบญัชี3523301 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0E>>การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 B 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอจัฉรา ปิJนเพชร )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ภทัรา เรืองสนิภญิญา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031234
นางสาวอจัฉรา ปิ นเพชร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031235

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอารยี ์ออ่มให ้
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษธุรกจิ )3502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0E>0การสอบบญัชี3523301 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0E>>การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 B 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0EA>ระบบสารสนเทศเพืJอการจดัการ3602121 D 3(3-0-6) ผศ.วชัรีย ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอารีย ์อ่อมให ้)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ภทัรา เรืองสนิภญิญา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031235
นางสาวอารีย ์ออ่มให ้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031236

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเกยีรตศิกัดิV เกดิเลห่ ์
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 B 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0E>0การสอบบญัชี3523301 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0E>>การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 B 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0EA>ระบบสารสนเทศเพืJอการจดัการ3602121 D 3(3-0-6) ผศ.วชัรีย ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเกยีรตศิกัดิv เกดิเลห่ ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ภทัรา เรืองสนิภญิญา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031236
นายเกยีรตศิกัดิV เกดิเลห่ ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031240

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายยทุธพงศ ์สุรเิกตุ
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>AAภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 V 3(3-0-6) อ.ปิJนปินทัธ์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 B 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0E>0การสอบบญัชี3523301 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0E>>การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 B 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายยุทธพงศ ์สุริเกต ุ)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ภทัรา เรืองสนิภญิญา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031240
นายยทุธพงศ ์สรุิเกตุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031241

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวชัรพล มนฑนม
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 B 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0E>0การสอบบญัชี3523301 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0E>>การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 B 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >6>วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 E 3(3-0-6) อ. ดร.ศิริพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวชัรพล มนฑนม )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ภทัรา เรืองสนิภญิญา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031241
นายวชัรพล มนฑนม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031243

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรงัสนีิ ยอดขนัธ์
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>AAภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 V 3(3-0-6) อ.ปิJนปินทัธ์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 B 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0E>0การสอบบญัชี3523301 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0E>>การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 B 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0EA>การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรงัสนีิ ยอดขนัธ ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ภทัรา เรืองสนิภญิญา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031243
นางสาวรงัสนีิ ยอดขนัธ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031301

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลฉตัร กาญจนโรจน์
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 C 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E�0การสอบบญัชี3523301 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0E>0การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 C 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 C 2(0-3-3) อ.วรวุทธิv > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกมลฉตัร กาญจนโรจน ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สรภพ อสิรไกรศีล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031301
นางสาวกมลฉตัร กาญจนโรจน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031302

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกญัญาณัฐ สุขทวี
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 B 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0E>0การสอบบญัชี3523301 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 D 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0E>0การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 C 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 C 2(0-3-3) อ.วรวุทธิv > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>66การคดิและการตดัสนิใจ4040102 F 3(3-0-6) อ.ปิยวฒัน์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกญัญาณฐั สุขทว ี)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สรภพ อสิรไกรศีล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031302
นางสาวกญัญาณัฐ สขุทวี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031304

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกติภิรณ์ ต ั9งจติคาํนวณการ
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 C 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E�0การสอบบญัชี3523301 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 D 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0E>0การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 C 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 C 2(0-3-3) อ.วรวุทธิv > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกติภิรณ์ ต ั@งจติคาํนวณการ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สรภพ อสิรไกรศีล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031304
นางสาวกติภิรณ์ ต ั9งจติคาํนวณการ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031305

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวขวญัจริาพร ฉนัทพฒุิ
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 C 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E�0การสอบบญัชี3523301 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 D 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0E>0การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 C 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 C 2(0-3-3) อ.วรวุทธิv > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวขวญัจริาพร ฉนัทพฒุ ิ)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สรภพ อสิรไกรศีล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031305
นางสาวขวญัจริาพร ฉนัทพฒุิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031306

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจรยิาภรณ์ คาํปอ
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0>A6ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 H 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 C 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E�0การสอบบญัชี3523301 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 D 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0E>0การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 C 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 C 2(0-3-3) อ.วรวุทธิv > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจริยาภรณ์ คาํปอ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สรภพ อสิรไกรศีล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031306
นางสาวจริยาภรณ์ คาํปอ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031308

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนิตนา มธัยะมงักูล
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 C 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E�0การสอบบญัชี3523301 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 D 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0E>0การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 C 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 C 2(0-3-3) อ.วรวุทธิv > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจนิตนา มธัยะมงักูล )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สรภพ อสิรไกรศีล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031308
นางสาวจนิตนา มธัยะมงักูล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031309

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเจนจริา หนูนอ้ย
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 C 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E�0การสอบบญัชี3523301 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 D 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0E>0การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 C 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 C 2(0-3-3) อ.วรวุทธิv > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60>เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืJอสาร4120101 F 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเจนจริา หนูนอ้ย )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สรภพ อสิรไกรศีล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031309
นางสาวเจนจริา หนูนอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031310

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเจรญิศิร ีปิ นจนิดา
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 B 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0E>0การสอบบญัชี3523301 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 D 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0E>0การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 C 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 C 2(0-3-3) อ.วรวุทธิv > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเจริญศิรี ปิJนจนิดา )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สรภพ อสิรไกรศีล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031310
นางสาวเจริญศิรี ปิ นจนิดา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031311

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชนิตา สนสนิท
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 C 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E�0การสอบบญัชี3523301 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 D 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0E>0การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 C 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 C 2(0-3-3) อ.วรวุทธิv > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชนิตา สนสนิท )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สรภพ อสิรไกรศีล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031311
นางสาวชนิตา สนสนิท

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031314

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทติตยิา อน้คาํ
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 B 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0E>0การสอบบญัชี3523301 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 D 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0E>0การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 C 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 C 2(0-3-3) อ.วรวุทธิv > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวทติตยิา อน้คาํ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สรภพ อสิรไกรศีล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031314
นางสาวทติตยิา อน้คาํ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031315

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธญัญลกัษณ์ จนิดานุช
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0>A6ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 H 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 C 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E�0การสอบบญัชี3523301 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 D 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0E>0การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 C 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 C 2(0-3-3) อ.วรวุทธิv > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธญัญลกัษณ์ จนิดานุช )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สรภพ อสิรไกรศีล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031315
นางสาวธญัญลกัษณ์ จนิดานุช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031316

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนงลกัษณ์ ชูผล
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) 0E>)ภาษาองักฤษธุรกจิ )3502103 F 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 C 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E�0การสอบบญัชี3523301 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 D 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0E>0การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 C 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 C 2(0-3-3) อ.วรวุทธิv > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนงลกัษณ์ ชูผล )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สรภพ อสิรไกรศีล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031316
นางสาวนงลกัษณ์ ชูผล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031317

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนดัทะดาพร ยะบญุมี
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษธุรกจิ )3502103 D 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 C 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E�0การสอบบญัชี3523301 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0E>0การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 C 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 C 2(0-3-3) อ.วรวุทธิv > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนดัทะดาพร ยะบญุม ี)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สรภพ อสิรไกรศีล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031317
นางสาวนดัทะดาพร ยะบญุมี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031319

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนูรแีซ ยาซงิ  (ทนุ)
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 C 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E�0การสอบบญัชี3523301 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 D 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0E>0การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 C 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 C 2(0-3-3) อ.วรวุทธิv > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนูรีแซ ยาซงิ  (ทนุ) )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สรภพ อสิรไกรศีล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031319
นางสาวนูรีแซ ยาซิง  (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031320

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวบษุกร แกว้สุขโข
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 C 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E�0การสอบบญัชี3523301 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 D 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0E>0การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 C 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 C 2(0-3-3) อ.วรวุทธิv > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวบษุกร แกว้สุขโข )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สรภพ อสิรไกรศีล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031320
นางสาวบษุกร แกว้สขุโข

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031321

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปญุญิศา พริ9งจาํรสั
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 C 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E�0การสอบบญัชี3523301 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 D 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0E>0การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 C 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 C 2(0-3-3) อ.วรวุทธิv > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปญุญศิา พริ@งจาํรสั )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สรภพ อสิรไกรศีล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031321
นางสาวปญุญิศา พริ9 งจาํรสั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031322

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรภมิล ศรสีุข  (ทนุ)
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0>A6ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 H 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 C 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E�0การสอบบญัชี3523301 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 D 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0E>0การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 C 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 C 2(0-3-3) อ.วรวุทธิv > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพรภมิล ศรีสุข  (ทนุ) )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สรภพ อสิรไกรศีล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031322
นางสาวพรภมิล ศรีสขุ  (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031323

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเพญ็พชิชา ขนัธแกว้
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 C 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0E>0การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 C 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 C 2(0-3-3) อ.วรวุทธิv > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเพญ็พชิชา ขนัธแกว้ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สรภพ อสิรไกรศีล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 6

*
*

11 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031323
นางสาวเพญ็พชิชา ขนัธแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031324

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภาวณีิ แกน่หมั  น
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 B 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0E>0การสอบบญัชี3523301 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 D 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0E>0การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 C 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 C 2(0-3-3) อ.วรวุทธิv > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>66การคดิและการตดัสนิใจ4040102 F 3(3-0-6) อ.ปิยวฒัน์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภาวณีิ แก่นหม ั Jน )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สรภพ อสิรไกรศีล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031324
นางสาวภาวณีิ แกน่หมั  น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031325

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุง่นภา ศรสีุมงั
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E)0การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 B 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0E>0การสอบบญัชี3523301 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 D 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0E>0การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 C 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 C 2(0-3-3) อ.วรวุทธิv > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรุ่งนภา ศรีสุมงั )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สรภพ อสิรไกรศีล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031325
นางสาวรุ่งนภา ศรีสมุงั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031326

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุง่นภา หุ่นยนต์
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 C 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E�0การสอบบญัชี3523301 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 D 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0E>0การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 C 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 C 2(0-3-3) อ.วรวุทธิv > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรุ่งนภา หุ่นยนต ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สรภพ อสิรไกรศีล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031326
นางสาวรุ่งนภา หุน่ยนต์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031328

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววจิติรา นุภาสนัต์
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 C 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E�0การสอบบญัชี3523301 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 D 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0E>0การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 C 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 C 2(0-3-3) อ.วรวุทธิv > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววจิติรา นุภาสนัต ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สรภพ อสิรไกรศีล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031328
นางสาววจิติรา นุภาสนัต ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031329

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววลิาสนีิ ดวงจนัทร ์
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 C 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E�0การสอบบญัชี3523301 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0E>0การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 C 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 C 2(0-3-3) อ.วรวุทธิv > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววลิาสนีิ ดวงจนัทร ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สรภพ อสิรไกรศีล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031329
นางสาววลิาสนีิ ดวงจนัทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031330

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรวิรรณ นวมสุวรรณ
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 C 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E�0การสอบบญัชี3523301 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 D 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0E>0การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 C 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 C 2(0-3-3) อ.วรวุทธิv > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริวรรณ นวมสุวรรณ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สรภพ อสิรไกรศีล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031330
นางสาวศิริวรรณ นวมสวุรรณ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031331

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศภุวรรณ แมน้เมฆ
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) 0E>)ภาษาองักฤษธุรกจิ )3502103 F 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 C 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E�0การสอบบญัชี3523301 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 D 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0E>0การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 C 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 C 2(0-3-3) อ.วรวุทธิv > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศุภวรรณ แมน้เมฆ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สรภพ อสิรไกรศีล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031331
นางสาวศภุวรรณ แมน้เมฆ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031332

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสรินิทรา พรา้โต
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 C 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E�0การสอบบญัชี3523301 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 D 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0E>0การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 C 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 C 2(0-3-3) อ.วรวุทธิv > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสริินทรา พรา้โต )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สรภพ อสิรไกรศีล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031332
นางสาวสริินทรา พรา้โต

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031333

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุดารตัน์ สุตคาน
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 C 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E�0การสอบบญัชี3523301 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 D 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0E>0การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 C 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 C 2(0-3-3) อ.วรวุทธิv > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุดารตัน ์สุตคาน )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สรภพ อสิรไกรศีล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031333
นางสาวสดุารตัน์ สตุคาน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031335

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอมาวส ีสริพิรนิธกิลุ
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 C 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E�0การสอบบญัชี3523301 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 D 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0E>0การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 C 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 C 2(0-3-3) อ.วรวุทธิv > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอมาวส ีสริิพรนิธิกลุ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สรภพ อสิรไกรศีล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031335
นางสาวอมาวส ีสริิพรนิธิกลุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031337

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอารลีกัษณ์ เมฆหมอก
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) 0E>)ภาษาองักฤษธุรกจิ )3502103 F 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 C 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E�0การสอบบญัชี3523301 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 D 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0E>0การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 C 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 C 2(0-3-3) อ.วรวุทธิv > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอารีลกัษณ์ เมฆหมอก )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สรภพ อสิรไกรศีล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031337
นางสาวอารีลกัษณ์ เมฆหมอก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031338

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเกยีรตศิกัดิV ศรพีรมทอง
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 t 3(3-0-6) อ.มฆัวาน C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 C 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E�0การสอบบญัชี3523301 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0E>0การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 C 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 C 2(0-3-3) อ.วรวุทธิv > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเกยีรตศิกัดิv ศรีพรมทอง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สรภพ อสิรไกรศีล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031338
นายเกยีรตศิกัดิV ศรีพรมทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031339

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายตระการ แสงแกว้
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 C 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E�0การสอบบญัชี3523301 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 D 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0E>0การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 C 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 C 2(0-3-3) อ.วรวุทธิv > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายตระการ แสงแกว้ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สรภพ อสิรไกรศีล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031339
นายตระการ แสงแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031341

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายยทุธนา เมืองถาวร
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 C 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E�0การสอบบญัชี3523301 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 D 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0E>0การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 C 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 C 2(0-3-3) อ.วรวุทธิv > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายยุทธนา เมอืงถาวร )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สรภพ อสิรไกรศีล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031341
นายยทุธนา เมืองถาวร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031342

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอทุยัวรรณ พรหมฉํ า
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0>AAภาษาไทยเพืJอการคดิวเิคราะห์1540203 B 3(3-0-6) อ.จตพุร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 C 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E�0การสอบบญัชี3523301 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0EA0โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืJองานดา้นการบญัชแี3523402 C 3(2-2-5) อ.รญัชดิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วจิยัทางการบญัชี3523701 D 3(2-2-5) อ.รญัชดิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0E>0การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 C 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและสห3524801 C 2(0-3-3) อ.วรวุทธิv > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอทุยัวรรณ พรหมฉํ Jา )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สรภพ อสิรไกรศีล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031342
นางสาวอทุยัวรรณ พรหมฉํ า

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584031343

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอารยี ์หมื นสุข
โปรแกรมวชิา -ปรญิญาตร ี> ปี

5840-31/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การพฒันาบคุลกิภาพ3512105 C 3(3-0-6) อ.จริยา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอารีย ์หมืJนสุข )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สรภพ อสิรไกรศีล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
 3

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584031343
นางสาวอารีย ์หมื นสขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101501

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกวรรณ สมศรี
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 A 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6AAการเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 A 3(2-2-5) อ.ศิวาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 A 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 A 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6AAการพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 A 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6��วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 A 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 D 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกนกวรรณ สมศรี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พชัรินทร ์สุริยวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101501
นางสาวกนกวรรณ สมศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101502

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกรทพิย ์ทวรีตัน์
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 A 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6AAการเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 A 3(2-2-5) อ.ศิวาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 A 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 A 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6AAการพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 A 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6��วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 A 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 D 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกรทพิย ์ทวรีตัน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พชัรินทร ์สุริยวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101502
นางสาวกรทพิย ์ทวรีตัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกานตรตัน์ มณีรตัน์
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 A 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6AAการเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 A 3(2-2-5) อ.ศิวาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 A 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 A 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6AAการพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 A 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6��วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 A 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 D 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกานตรตัน ์มณีรตัน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พชัรินทร ์สุริยวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101503
นางสาวกานตรตัน์ มณีรตัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเกศินี ขวญัใจ
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 A 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6AAการเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 A 3(2-2-5) อ.ศิวาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 A 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 A 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6AAการพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 A 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6��วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 A 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 D 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเกศินี ขวญัใจ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พชัรินทร ์สุริยวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101504
นางสาวเกศินี ขวญัใจ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเจรญิสุข ธมัมงั
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 A 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6AAการเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 A 3(2-2-5) อ.ศิวาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 A 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 A 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6AAการพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 A 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6��วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 A 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 D 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเจริญสุข ธมัมงั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พชัรินทร ์สุริยวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101505
นางสาวเจริญสขุ ธมัมงั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101506

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชนมนิ์ภา มีทรพัย์
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 A 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6AAการเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 A 3(2-2-5) อ.ศิวาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 A 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 A 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6AAการพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 A 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6��วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 A 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 D 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชนมนิ์ภา มทีรพัย ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พชัรินทร ์สุริยวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101506
นางสาวชนมนิ์ภา มีทรพัย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101507

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชนานนัท ์ทองใบ
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 A 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6AAการเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 A 3(2-2-5) อ.ศิวาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 A 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 A 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6AAการพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 A 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6��วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 A 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 D 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชนานนัท ์ทองใบ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พชัรินทร ์สุริยวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101507
นางสาวชนานนัท ์ทองใบ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101508

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชลธชิา บวัดดั
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 A 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6AAการเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 A 3(2-2-5) อ.ศิวาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 A 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 A 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6AAการพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 A 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6��วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 A 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 D 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชลธิชา บวัดดั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พชัรินทร ์สุริยวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101508
นางสาวชลธิชา บวัดดั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101509

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชลลดา ยอ้ยยิ9ม
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 A 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6AAการเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 A 3(2-2-5) อ.ศิวาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 A 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 A 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6AAการพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 A 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6��วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 A 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 D 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชลลดา ยอ้ยยิ@ม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พชัรินทร ์สุริยวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101509
นางสาวชลลดา ยอ้ยยิ9ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101510

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฏฐน์ร ีเอมครุฑ
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 A 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6AAการเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 A 3(2-2-5) อ.ศิวาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 A 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 A 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6AAการพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 A 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6��วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 A 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 D 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฏัฐน์รี เอมครุฑ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พชัรินทร ์สุริยวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101510
นางสาวณัฏฐน์รี เอมครุฑ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101511

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐมล จติตเ์อื9อ
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 A 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6AAการเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 A 3(2-2-5) อ.ศิวาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 A 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 A 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6AAการพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 A 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6��วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 A 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 D 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัมล จติตเ์อื@อ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พชัรินทร ์สุริยวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101511
นางสาวณัฐมล จติตเ์อื9อ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทพิรดา พงษส์ุกรี
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 A 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6AAการเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 A 3(2-2-5) อ.ศิวาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 A 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 A 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6AAการพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 A 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6��วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 A 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 D 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวทพิรดา พงษสุ์กรี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พชัรินทร ์สุริยวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101512
นางสาวทพิรดา พงษส์กุรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101513

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธรรณวดี มีวรรณ
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 A 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6AAการเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 A 3(2-2-5) อ.ศิวาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 A 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 A 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6AAการพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 A 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6��วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 A 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 D 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธรรณวด ีมวีรรณ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พชัรินทร ์สุริยวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101513
นางสาวธรรณวดี มีวรรณ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101514

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนลนีย ์โทรกัษา
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 A 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6AAการเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 A 3(2-2-5) อ.ศิวาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 A 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 A 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6AAการพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 A 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6��วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 A 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 D 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนลนีย ์โทรกัษา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พชัรินทร ์สุริยวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101514
นางสาวนลนีย ์โทรกัษา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101515

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนนัทวนั มรกฎ
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 A 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6AAการเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 A 3(2-2-5) อ.ศิวาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 A 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 A 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6AAการพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 A 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6��วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 A 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 D 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนนัทวนั มรกฎ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พชัรินทร ์สุริยวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101515
นางสาวนนัทวนั มรกฎ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101516

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนาฏลดัดา มากสอย
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 A 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6AAการเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 A 3(2-2-5) อ.ศิวาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 A 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 A 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6AAการพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 A 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6��วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 A 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 D 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนาฏลดัดา มากสอย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พชัรินทร ์สุริยวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101516
นางสาวนาฏลดัดา มากสอย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101517

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวบศุรยีร์ตัน์ คงรกัษา
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 A 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6AAการเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 A 3(2-2-5) อ.ศิวาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 A 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 A 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6AAการพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 A 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6��วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 A 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 D 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวบศุรียร์ตัน ์คงรกัษา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พชัรินทร ์สุริยวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101517
นางสาวบศุรียร์ตัน์ คงรกัษา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101518

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปิยธดิา ไอยะรา
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 A 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6AAการเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 A 3(2-2-5) อ.ศิวาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 A 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 A 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6AAการพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 A 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6��วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 A 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 D 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปิยธิดา ไอยะรา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พชัรินทร ์สุริยวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101518
นางสาวปิยธิดา ไอยะรา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101519

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเปรมรตันา สายสนิธ์
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 A 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6AAการเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 A 3(2-2-5) อ.ศิวาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 A 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 A 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6AAการพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 A 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6��วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 A 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 D 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเปรมรตันา สายสนิธ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พชัรินทร ์สุริยวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101519
นางสาวเปรมรตันา สายสนิธ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101520

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรทพิย ์จนีทู
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 A 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6AAการเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 A 3(2-2-5) อ.ศิวาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 A 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 A 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6AAการพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 A 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6��วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 A 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 D 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพรทพิย ์จนีทู )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พชัรินทร ์สุริยวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101520
นางสาวพรทพิย ์จนีทู

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101521

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพทัธยิา ทองคงอว่ม
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 A 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6AAการเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 A 3(2-2-5) อ.ศิวาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 A 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 A 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6AAการพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 A 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6��วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 A 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 D 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพทัธิยา ทองคงอ่วม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พชัรินทร ์สุริยวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101521
นางสาวพทัธิยา ทองคงอว่ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101522

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพมิพช์นก คุม้สมบตัิ
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 A 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6AAการเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 A 3(2-2-5) อ.ศิวาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 A 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 A 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6AAการพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 A 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6��วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 A 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 D 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพมิพช์นก คุม้สมบตั ิ)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พชัรินทร ์สุริยวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101522
นางสาวพมิพช์นก คุม้สมบตัิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101523

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมทันา การกัษ์
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 A 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6AAการเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 A 3(2-2-5) อ.ศิวาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 A 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 A 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6AAการพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 A 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6��วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 A 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 D 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมทันา การกัษ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พชัรินทร ์สุริยวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101523
นางสาวมทันา การกัษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101524

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวยภุา โพธิVพนา
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 A 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6AAการเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 A 3(2-2-5) อ.ศิวาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 A 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 A 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6AAการพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 A 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6��วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 A 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 D 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวยุภา โพธิvพนา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พชัรินทร ์สุริยวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101524
นางสาวยภุา โพธิVพนา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101525

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุง่นภา ครีศีรี
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 A 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6AAการเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 A 3(2-2-5) อ.ศิวาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 A 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 A 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6AAการพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 A 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6��วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 A 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 D 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรุ่งนภา ครีีศรี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พชัรินทร ์สุริยวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101525
นางสาวรุ่งนภา ครีีศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101527

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรศิรา ศรรีอด
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 A 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6AAการเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 A 3(2-2-5) อ.ศิวาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 A 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 A 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6AAการพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 A 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6��วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 A 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 D 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววริศรา ศรีรอด )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พชัรินทร ์สุริยวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101527
นางสาววริศรา ศรีรอด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101528

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววยิดา ช่วยทกุขเ์พื อน
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 A 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6AAการเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 A 3(2-2-5) อ.ศิวาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 A 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 A 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6AAการพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 A 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6��วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 A 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 D 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววยิดา ช่วยทกุขเ์พืJอน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พชัรินทร ์สุริยวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101528
นางสาววยิดา ช่วยทกุขเ์พื อน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101529

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรพิร คงแกว้
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 A 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6AAการเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 A 3(2-2-5) อ.ศิวาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 A 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 A 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6AAการพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 A 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6��วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 A 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 D 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริพร คงแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พชัรินทร ์สุริยวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101529
นางสาวศิริพร คงแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101531

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุนนัทา สุขเสงี ยม
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 A 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6AAการเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 A 3(2-2-5) อ.ศิวาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 A 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 A 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6AAการพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 A 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6��วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 A 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 D 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุนนัทา สุขเสงีJยม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พชัรินทร ์สุริยวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101531
นางสาวสนุนัทา สขุเสงี ยม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101532

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุพรรษา เรยีบรอ้ย
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 A 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6AAการเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 A 3(2-2-5) อ.ศิวาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 A 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 A 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6AAการพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 A 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6��วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 A 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 D 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุพรรษา เรียบรอ้ย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พชัรินทร ์สุริยวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101532
นางสาวสพุรรษา เรียบรอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101533

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวหงษห์ยก บญุทอง
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 A 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6AAการเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 A 3(2-2-5) อ.ศิวาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 A 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 A 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6AAการพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 A 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6��วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 A 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 D 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวหงษห์ยก บญุทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พชัรินทร ์สุริยวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101533
นางสาวหงษห์ยก บญุทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101534

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอภญิญา กาลนิยม
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 A 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6AAการเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 A 3(2-2-5) อ.ศิวาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 A 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 A 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6AAการพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 A 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6��วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 A 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 D 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอภญิญา กาลนิยม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พชัรินทร ์สุริยวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101534
นางสาวอภญิญา กาลนิยม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101535

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรสิา แสงจนิดา
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 A 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6AAการเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 A 3(2-2-5) อ.ศิวาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 A 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 A 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6AAการพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 A 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6��วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 A 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 D 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอริสา แสงจนิดา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พชัรินทร ์สุริยวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101535
นางสาวอริสา แสงจนิดา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101536

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกติตพิงษ ์ปรางรตัน์
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 A 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6AAการเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 A 3(2-2-5) อ.ศิวาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 A 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 A 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6AAการพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 A 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6��วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 A 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 D 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกติตพิงษ ์ปรางรตัน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พชัรินทร ์สุริยวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101536
นายกติตพิงษ ์ปรางรตัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101537

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเกษม เลยีบดี
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 A 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6AAการเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 A 3(2-2-5) อ.ศิวาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 A 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 A 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6AAการพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 A 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6��วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 A 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 D 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเกษม เลยีบด ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พชัรินทร ์สุริยวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101537
นายเกษม เลยีบดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101538

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐวฒัน์ แตงเกตุ
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 A 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6AAการเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 A 3(2-2-5) อ.ศิวาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 A 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 A 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6AAการพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 A 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6��วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 A 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 D 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัวฒัน ์แตงเกต ุ)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พชัรินทร ์สุริยวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101538
นายณัฐวฒัน์ แตงเกตุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101539

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสถาพร ศกัดิVจริพาพงษ์
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 A 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6AAการเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 A 3(2-2-5) อ.ศิวาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 A 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 A 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6AAการพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 A 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6��วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 A 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 D 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสถาพร ศกัดิvจริพาพงษ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พชัรินทร ์สุริยวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101539
นายสถาพร ศกัดิVจริพาพงษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101540

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุภกจิ ทองออ่น
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 A 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6AAการเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 A 3(2-2-5) อ.ศิวาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 A 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 A 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )6AAการพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 A 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6��วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 A 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 D 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุภกจิ ทองอ่อน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พชัรินทร ์สุริยวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101540
นายสภุกจิ ทองออ่น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101601

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนิษฐา ทบัทมิ
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0>.6�-0C.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 B 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 B 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0>�>การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 B 3(2-2-5) อ.อบุลวรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 B 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 B 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>>0การพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 B 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>6>วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 B 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 E 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกนิษฐา ทบัทมิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิวาพร พริอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101601
นางสาวกนิษฐา ทบัทมิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101602

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกฤตยิา ผลาโชติ
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0>.6�-0C.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 B 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 B 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0>�>การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 B 3(2-2-5) อ.อบุลวรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 B 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 B 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>>0การพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 B 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>6>วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 B 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 E 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกฤตยิา ผลาโชต ิ)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิวาพร พริอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101602
นางสาวกฤตยิา ผลาโชติ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101603

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกลุธดิา ศขุเนตร
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0>.6�-0C.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 B 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 B 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0>�>การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 B 3(2-2-5) อ.อบุลวรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 B 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 B 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>>0การพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 B 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>6>วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 B 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 E 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกลุธิดา ศุขเนตร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิวาพร พริอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101603
นางสาวกลุธิดา ศขุเนตร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101604

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจรีวรรณ บวังาม
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0>.6�-0C.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 B 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 B 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0>�>การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 B 3(2-2-5) อ.อบุลวรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 B 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 B 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>>0การพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 B 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>6>วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 B 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 E 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจรีวรรณ บวังาม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิวาพร พริอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101604
นางสาวจรีวรรณ บวังาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101605

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชฎาพร เกดิรอด
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0>.6�-0C.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 B 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 B 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0>�>การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 B 3(2-2-5) อ.อบุลวรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 B 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 B 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>>0การพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 B 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>6>วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 B 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 E 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชฎาพร เกดิรอด )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิวาพร พริอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101605
นางสาวชฎาพร เกดิรอด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101606

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชลธชิา พมิเก
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0>.6�-0C.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 B 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 B 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0>�>การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 B 3(2-2-5) อ.อบุลวรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 B 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 B 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>>0การพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 B 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>6>วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 B 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 E 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชลธิชา พมิเก )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิวาพร พริอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101606
นางสาวชลธิชา พมิเก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101607

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวญาตาว ีจารยี ์
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0>.6�-0C.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 B 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 B 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0>�>การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 B 3(2-2-5) อ.อบุลวรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 B 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 B 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>>0การพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 B 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>6>วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 B 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 E 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวญาตาว ีจารีย ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิวาพร พริอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101607
นางสาวญาตาว ีจารีย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101608

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐณิชา ศรสีวสัดิV
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0>.6�-0C.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 B 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 B 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0>�>การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 B 3(2-2-5) อ.อบุลวรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 B 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 B 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>>0การพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 B 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>6>วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 B 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 E 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัณิชา ศรีสวสัดิv )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิวาพร พริอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101608
นางสาวณัฐณิชา ศรีสวสัดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101610

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทพิรตัน์ ลลีาศ
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0>.6�-0C.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 B 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 B 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0>�>การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 B 3(2-2-5) อ.อบุลวรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 B 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 B 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>>0การพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 B 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>6>วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 B 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 E 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวทพิรตัน ์ลลีาศ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิวาพร พริอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101610
นางสาวทพิรตัน์ ลลีาศ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101611

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธดิารตัน์ ชูช่วย
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0>.6�-0C.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 B 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 B 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0>�>การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 B 3(2-2-5) อ.อบุลวรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 B 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 B 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>>0การพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 B 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>6>วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 B 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 E 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธิดารตัน ์ชูช่วย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิวาพร พริอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101611
นางสาวธิดารตัน์ ชูช่วย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101612

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนนัทนชั โรจนวศิิษฏ์
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0>.6�-0C.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 B 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 B 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0>�>การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 B 3(2-2-5) อ.อบุลวรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 B 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 B 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>>0การพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 B 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>6>วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 B 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 E 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนนัทนชั โรจนวศิิษฏ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิวาพร พริอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101612
นางสาวนนัทนชั โรจนวศิิษฏ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101613

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนนัธญิา กลุเรอืง
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0>.6�-0C.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 B 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 B 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0>�>การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 B 3(2-2-5) อ.อบุลวรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 B 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 B 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>>0การพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 B 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>6>วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 B 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 E 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนนัธิญา กลุเรือง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิวาพร พริอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101613
นางสาวนนัธิญา กลุเรือง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101614

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิรชา เกลา้สุด
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0>.6�-0C.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 B 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 B 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0>�>การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 B 3(2-2-5) อ.อบุลวรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 B 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 B 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>>0การพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 B 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>6>วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 B 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 E 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนิรชา เกลา้สุด )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิวาพร พริอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101614
นางสาวนิรชา เกลา้สดุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101616

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเปรมกมล ปลวิไสว
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0>.6�-0C.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 B 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 B 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0>�>การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 B 3(2-2-5) อ.อบุลวรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 B 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 B 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>>0การพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 B 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>6>วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 B 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 E 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเปรมกมล ปลวิไสว )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิวาพร พริอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101616
นางสาวเปรมกมล ปลวิไสว

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101617

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวผาณิตา ประสพสุข
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0>.6�-0C.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 B 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 B 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0>�>การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 B 3(2-2-5) อ.อบุลวรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 B 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 B 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>>0การพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 B 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>6>วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 B 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 E 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวผาณิตา ประสพสุข )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิวาพร พริอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101617
นางสาวผาณิตา ประสพสขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101619

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพมิปภาพร สุดวเิศษ
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0>.6�-0C.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 B 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 B 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0>�>การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 B 3(2-2-5) อ.อบุลวรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 B 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 B 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>>0การพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 B 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>6>วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 B 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 E 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพมิปภาพร สุดวเิศษ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิวาพร พริอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101619
นางสาวพมิปภาพร สดุวเิศษ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101620

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวไพรนิทร ์บญุเกดิ
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0>.6�-0C.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 B 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 B 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0>�>การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 B 3(2-2-5) อ.อบุลวรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 B 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 B 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>>0การพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 B 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>6>วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 B 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 E 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวไพรินทร ์บญุเกดิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิวาพร พริอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101620
นางสาวไพรินทร ์บญุเกดิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101621

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมินตรา สนิีล
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0>.6�-0C.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 B 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 B 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0>�>การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 B 3(2-2-5) อ.อบุลวรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 B 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 B 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>>0การพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 B 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>6>วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 B 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 E 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมนิตรา สนิีล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิวาพร พริอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101621
นางสาวมินตรา สนิีล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101622

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรวพิร ขมแกว้
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0>.6�-0C.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 B 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 B 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0>�>การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 B 3(2-2-5) อ.อบุลวรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 B 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 B 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>>0การพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 B 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>6>วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 B 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 E 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรวพิร ขมแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิวาพร พริอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101622
นางสาวรวพิร ขมแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101623

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุง่นภา บานแยม้
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0>.6�-0C.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 B 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 B 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0>�>การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 B 3(2-2-5) อ.อบุลวรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 B 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 B 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>>0การพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 B 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>6>วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 B 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 E 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรุ่งนภา บานแยม้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิวาพร พริอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101623
นางสาวรุ่งนภา บานแยม้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101624

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววราภรณ์ นิยะมะ
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0>.6�-0C.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 B 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 B 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0>�>การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 B 3(2-2-5) อ.อบุลวรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 B 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 B 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>>0การพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 B 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>6>วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 B 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 E 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววราภรณ์ นิยะมะ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิวาพร พริอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101624
นางสาววราภรณ์ นิยะมะ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101625

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววารนิทร ์แซ่ลิ9ม
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0>.6�-0C.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 B 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 B 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0>�>การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 B 3(2-2-5) อ.อบุลวรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 B 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 B 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>>0การพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 B 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>6>วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 B 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 E 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววารินทร ์แซ่ลิ@ม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิวาพร พริอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101625
นางสาววารินทร ์แซ่ลิ9ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101626

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศศิวภิา สุขจาํเรญิ
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0>.6�-0C.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 B 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 B 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0>�>การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 B 3(2-2-5) อ.อบุลวรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 B 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 B 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>>0การพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 B 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>6>วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 B 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 E 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศศิวภิา สุขจาํเริญ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิวาพร พริอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101626
นางสาวศศิวภิา สขุจาํเริญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101628

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวประภาพร ศรบีญุเรอืง
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0>.6�-0C.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 B 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 B 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0>�>การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 B 3(2-2-5) อ.อบุลวรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 B 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 B 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>>0การพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 B 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>6>วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 B 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 E 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวประภาพร ศรีบญุเรือง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิวาพร พริอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101628
นางสาวประภาพร ศรีบญุเรือง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101629

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุนิสา แกว้เกื9อ
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0>.6�-0C.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 B 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 B 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0>�>การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 B 3(2-2-5) อ.อบุลวรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 B 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 B 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>>0การพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 B 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>6>วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 B 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 E 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุนิสา แกว้เกื@อ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิวาพร พริอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101629
นางสาวสนิุสา แกว้เกื9อ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101630

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุวรรณี พงษพ์นัธ ์
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0>.6�-0C.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 B 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 B 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0>�>การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 B 3(2-2-5) อ.อบุลวรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 B 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 B 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>>0การพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 B 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>6>วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 B 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 E 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุวรรณี พงษพ์นัธ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิวาพร พริอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101630
นางสาวสวุรรณี พงษพ์นัธ ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101633

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอษุา คงแกว้
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0>.6�-0C.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 B 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 B 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0>�>การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 B 3(2-2-5) อ.อบุลวรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 B 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 B 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>>0การพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 B 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>6>วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 B 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 E 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอษุา คงแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิวาพร พริอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101633
นางสาวอษุา คงแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101634

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเกรกิฤทธิV พศิงาม
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0>.6�-0C.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 B 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 B 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0>�>การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 B 3(2-2-5) อ.อบุลวรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 B 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 B 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>>0การพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 B 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>6>วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 B 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 E 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเกริกฤทธิv พศิงาม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิวาพร พริอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101634
นายเกริกฤทธิV พศิงาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101635

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจริพงศ ์สงัขวจิติร
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0>.6�-0C.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 B 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 B 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0>�>การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 B 3(2-2-5) อ.อบุลวรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 B 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 B 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>>0การพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 B 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>6>วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 B 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 E 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจริพงศ ์สงัขวจิติร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิวาพร พริอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101635
นายจริพงศ ์สงัขวจิติร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101636

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายรชัพล พูลผล
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0>.6�-0C.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 B 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 B 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0>�>การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 B 3(2-2-5) อ.อบุลวรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 B 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 B 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>>0การพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 B 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>6>วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 B 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 E 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายรชัพล พูลผล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิวาพร พริอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101636
นายรชัพล พูลผล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584101638

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอภชิาต ิพนัธอ์นิทร ์
โปรแกรมวชิา ภาษาไทยปรญิญาตร ี� ปี

5841-01/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0>.6�-0C.6�) SU-407หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 B 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 B 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0>�>การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1543207 B 3(2-2-5) อ.อบุลวรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6A)ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรม1543209 B 3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 00Gคตชินวทิยา1543304 B 3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>>0การพฒันาเครืJองมอืวดัและประเมนิผล1543503 B 3(2-2-5) อ.จตพุร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>6>วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544402 B 3(3-0-6) อ.ธญัญาลกัษณ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>)>ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสาํรองข ั@นความรูเ้4081401 E 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอภชิาต ิพนัธอ์นิทร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิวาพร พริอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584101638
นายอภชิาต ิพนัธอ์นิทร ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102501

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทรรศิกา สุขอรา่ม
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 C 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 A 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 y 3(3-0-6) อ.พศิาล C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 C 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 A 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6�)วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 A 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6�0หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 A 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวทรรศิกา สุขอร่าม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรรเสริญ เลาหสถติย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 3

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102501
นางสาวทรรศิกา สขุอร่าม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกญัญาณัฐ ศกัดิVปรชีา
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 C 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 A 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 l 3(3-0-6) อ.ตรีศิรินทร์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 C 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 A 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6�)วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 A 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6�0หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 A 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกญัญาณฐั ศกัดิvปรีชา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรรเสริญ เลาหสถติย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 3

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102503
นางสาวกญัญาณัฐ ศกัดิVปรีชา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาญจนมาศ ใยมาก
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 C 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 A 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 y 3(3-0-6) อ.พศิาล C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 C 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 A 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6�)วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 A 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6�0หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 A 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกาญจนมาศ ใยมาก )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรรเสริญ เลาหสถติย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 3

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102504
นางสาวกาญจนมาศ ใยมาก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเกศมณี ศกัดิVสมพงศ์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 C 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 A 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 y 3(3-0-6) อ.พศิาล C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 C 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 A 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6�)วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 A 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6�0หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 A 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเกศมณี ศกัดิvสมพงศ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรรเสริญ เลาหสถติย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 3

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102505
นางสาวเกศมณี ศกัดิVสมพงศ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102506

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัทรจ์ริา หนูบา้นเกาะ
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 C 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 A 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 l 3(3-0-6) อ.ตรีศิรินทร์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 C 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 A 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6�)วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 A 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6�0หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 A 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจนัทรจ์ริา หนูบา้นเกาะ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรรเสริญ เลาหสถติย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 3

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102506
นางสาวจนัทรจ์ริา หนูบา้นเกาะ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102507

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจดิาภา เสง็ประเสรฐิ
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 C 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 A 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 l 3(3-0-6) อ.ตรีศิรินทร์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 C 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 A 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6�)วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 A 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6�0หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 A 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจดิาภา เสง็ประเสริฐ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรรเสริญ เลาหสถติย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 3

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102507
นางสาวจดิาภา เสง็ประเสริฐ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102509

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชลดา ประดบัศรี
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 C 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 A 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 l 3(3-0-6) อ.ตรีศิรินทร์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 C 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 A 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6�)วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 A 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6�0หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 A 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชลดา ประดบัศรี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรรเสริญ เลาหสถติย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 3

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102509
นางสาวชลดา ประดบัศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102511

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐฐนินัท ์เปี ยมปาน
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 C 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 A 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�6ภาษาองักฤษเพืJอการสืJอสารทางวฒันธรร1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 C 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 A 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6�)วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 A 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6�0หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 A 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัฐนินัท ์เปีJยมปาน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรรเสริญ เลาหสถติย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 3

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102511
นางสาวณัฐฐนินัท ์เปี ยมปาน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนภสัวรรณ สุทธวิงศ์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 C 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 A 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 l 3(3-0-6) อ.ตรีศิรินทร์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 C 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 A 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6�)วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 A 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6�0หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 A 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนภสัวรรณ สุทธิวงศ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรรเสริญ เลาหสถติย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 3

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102512
นางสาวนภสัวรรณ สทุธิวงศ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102513

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนาฎชา ม่วงไหมทอง
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 C 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 A 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>�Aภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 P 3(3-0-6) อ.ตรีนุช C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 C 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 A 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6�)วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 A 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6�0หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 A 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00010 C 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนาฎชา มว่งไหมทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรรเสริญ เลาหสถติย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 3

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102513
นางสาวนาฎชา ม่วงไหมทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102514

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเบญจวรรณ นกน่วม
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 C 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 A 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 l 3(3-0-6) อ.ตรีศิรินทร์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 C 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 A 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6�)วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 A 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6�0หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 A 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเบญจวรรณ นกน่วม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรรเสริญ เลาหสถติย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 3

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102514
นางสาวเบญจวรรณ นกน่วม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102516

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปวณ์ีนุช พูลพดั
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 C 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 A 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 y 3(3-0-6) อ.พศิาล C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 C 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 A 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6�)วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 A 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6�0หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 A 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปวณ์ีนุช พูลพดั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรรเสริญ เลาหสถติย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 3

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102516
นางสาวปวณ์ีนุช พูลพดั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102518

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปาสรยี ์โพธิVวนัส ์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 C 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 A 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 l 3(3-0-6) อ.ตรีศิรินทร์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 C 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 A 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6�)วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 A 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6�0หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 A 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปาสรีย ์โพธิvวนัส ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรรเสริญ เลาหสถติย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 3

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102518
นางสาวปาสรีย ์โพธิVวนัส ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102519

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพวงผกา ปราสยั
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 C 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 A 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 C 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 A 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6�)วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 A 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6�0หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 A 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G��AอาหารเพืJอสุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพวงผกา ปราสยั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรรเสริญ เลาหสถติย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 3

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102519
นางสาวพวงผกา ปราสยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102520

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวแพรวนภา แพรสนิ
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 C 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 A 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 C 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 A 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6�0หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) LC401การอ่านเพืJอการพฒันาการสอนภาษา1554306 A 2(1-2-3) ผศ. ดร.สุทศัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 A 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) คหกรรม-0อาหารนานาชาตเิบื@องตน้4090101 C 3(2-2-5) อ.สรญา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวแพรวนภา แพรสนิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรรเสริญ เลาหสถติย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

20
 0

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102520
นางสาวแพรวนภา แพรสนิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102521

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรตันาร ีวงษาสูง
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 C 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 A 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 l 3(3-0-6) อ.ตรีศิรินทร์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 C 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 A 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6�)วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 A 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6�0หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 A 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรตันารี วงษาสูง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรรเสริญ เลาหสถติย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 3

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102521
นางสาวรตันารี วงษาสูง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102522

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุง้กาญจนา คงพนิิจ
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 C 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 A 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 l 3(3-0-6) อ.ตรีศิรินทร์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 C 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 A 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6�)วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 A 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6�0หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 A 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรุง้กาญจนา คงพนิิจ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรรเสริญ เลาหสถติย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 3

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102522
นางสาวรุง้กาญจนา คงพนิิจ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102525

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววกินัดา หอมลา
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 C 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 A 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 C 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 A 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6�)วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 A 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6�0หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 A 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G��AอาหารเพืJอสุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววกินัดา หอมลา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรรเสริญ เลาหสถติย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 3

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102525
นางสาววกินัดา หอมลา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102526

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรณิา ชา้งนํ9า   (ทนุ)
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 C 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 A 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 l 3(3-0-6) อ.ตรีศิรินทร์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 C 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 A 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6�)วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 A 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6�0หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 A 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริณา ชา้งนํ@า   (ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรรเสริญ เลาหสถติย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 3

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102526
นางสาวศิริณา ชา้งนํ9า   (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102527

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศภุรตัน์ บวัเนียม
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 C 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 A 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�6ภาษาองักฤษเพืJอการสืJอสารทางวฒันธรร1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 C 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 A 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6�)วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 A 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6�0หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 A 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศุภรตัน ์บวัเนียม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรรเสริญ เลาหสถติย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 3

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102527
นางสาวศภุรตัน์ บวัเนียม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102528

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสลลิทพิย ์ดอนจกัร ์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 C 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 A 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 l 3(3-0-6) อ.ตรีศิรินทร์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 C 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 A 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6�)วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 A 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6�0หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 A 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสลลิทพิย ์ดอนจกัร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรรเสริญ เลาหสถติย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 3

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102528
นางสาวสลลิทพิย ์ดอนจกัร ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102529

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสริยิา จาํปาแกว้
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 C 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 A 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 y 3(3-0-6) อ.พศิาล C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 C 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 A 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6�)วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 A 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6�0หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 A 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสริิยา จาํปาแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรรเสริญ เลาหสถติย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 3

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102529
นางสาวสริิยา จาํปาแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102531

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุภคัตรา สุขแกว้
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 C 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 A 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 C 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 A 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6�)วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 A 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6�0หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 A 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G��AอาหารเพืJอสุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุภคัตรา สุขแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรรเสริญ เลาหสถติย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 3

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102531
นางสาวสภุคัตรา สขุแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102532

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวโสรส อว่มประไพ   (ทนุ)
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 C 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 A 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 l 3(3-0-6) อ.ตรีศิรินทร์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 C 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 A 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6�)วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 A 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6�0หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 A 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวโสรส อ่วมประไพ   (ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรรเสริญ เลาหสถติย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 3

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102532
นางสาวโสรส อว่มประไพ   (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102533

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรยา กอนินยั  (ทนุ)
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 C 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 A 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 l 3(3-0-6) อ.ตรีศิรินทร์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 C 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 A 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6�)วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 A 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6�0หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 A 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรยา กอนินยั  (ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรรเสริญ เลาหสถติย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 3

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102533
นางสาวอรยา กอนินยั  (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102535

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายโฆษิต ปรวโีรทยั
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 C 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 A 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>�6ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 4 3(3-0-6) ผศ.สริิเพญ็ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 C 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 A 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6�)วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 A 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6�0หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 A 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายโฆษติ ปรวโีรทยั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรรเสริญ เลาหสถติย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 3

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102535
นายโฆษิต ปรวโีรทยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102536

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนกาญจน์ ชนะภยั
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 C 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 A 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>A>ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 z 3(3-0-6) อ.วชัระ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 C 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 A 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6�)วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 A 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6�0หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) LC401การอ่านเพืJอการพฒันาการสอนภาษา1554306 A 2(1-2-3) ผศ. ดร.สุทศัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 A 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนกาญจน ์ชนะภยั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรรเสริญ เลาหสถติย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102536
นายธนกาญจน์ ชนะภยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102537

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนิตพิงศ ์เพง็ศิริ
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 C 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 A 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>)�ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 D 3(3-0-6) อ.ปิยวรรณ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 C 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 A 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6�)วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 A 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6�0หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) LC401การอ่านเพืJอการพฒันาการสอนภาษา1554306 A 2(1-2-3) ผศ. ดร.สุทศัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 A 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนิตพิงศ ์เพง็ศิริ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรรเสริญ เลาหสถติย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102537
นายนิตพิงศ ์เพง็ศิริ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102538

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพงคธ์ร เรอืงสวสัดิV
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 C 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 A 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>�6ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 4 3(3-0-6) ผศ.สริิเพญ็ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 C 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 A 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6�)วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 A 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6�0หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) LC401การอ่านเพืJอการพฒันาการสอนภาษา1554306 A 2(1-2-3) ผศ. ดร.สุทศัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 A 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพงคธ์ร เรืองสวสัดิv )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรรเสริญ เลาหสถติย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102538
นายพงคธ์ร เรืองสวสัดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102539

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเพชรพษิณุ วงษร์อด
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 C 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 A 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>A>ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 z 3(3-0-6) อ.วชัระ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 C 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 A 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6�)วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 A 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6�0หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) LC401การอ่านเพืJอการพฒันาการสอนภาษา1554306 A 2(1-2-3) ผศ. ดร.สุทศัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 A 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเพชรพษิณุ วงษร์อด )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรรเสริญ เลาหสถติย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102539
นายเพชรพษิณุ วงษร์อด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102540

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศราวธุ พึ งโพธิVทอง
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 C 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 A 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>��ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 l 3(3-0-6) อ.ตรีศิรินทร์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 C 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 A 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6�)วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 A 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6�0หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 A 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00010 C 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศราวุธ พึJงโพธิvทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรรเสริญ เลาหสถติย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 3

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102540
นายศราวธุ พึ งโพธิVทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102541

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสรชา ทองจาํปา
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 C 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 A 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>)�ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 D 3(3-0-6) อ.ปิยวรรณ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 C 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 A 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )6�)วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 A 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6�0หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 A 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) LC401การอ่านเพืJอการพฒันาการสอนภาษา1554306 A 2(1-2-3) ผศ. ดร.สุทศัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 A 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสรชา ทองจาํปา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สรรเสริญ เลาหสถติย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102541
นายสรชา ทองจาํปา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102601

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกชกร กลุไทย
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 D 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 B 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>6�ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 H 3(3-0-6) อ.สริินาฏ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 D 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 B 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6>6วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 B 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) LC301หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6�)การอ่านเพืJอการพฒันาการสอนภาษา1554306 B 2(1-2-3) ผศ. ดร.สุทศัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) LC303การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 B 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกชกร กลุไทย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อญัชนา พานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102601
นางสาวกชกร กลุไทย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102602

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลรตัน์ พวงส ั9น
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 D 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 B 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 D 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 B 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6>6วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 B 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) LC301หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6�)การอ่านเพืJอการพฒันาการสอนภาษา1554306 B 2(1-2-3) ผศ. ดร.สุทศัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) LC303การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 B 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-505การขบัขีJปลอดภยั5590101 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกมลรตัน ์พวงส ั@น )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อญัชนา พานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102602
นางสาวกมลรตัน์ พวงส ั9น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102604

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจารว ีนาคะเวช
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 D 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 B 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 D 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 B 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6>6วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 B 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) LC301หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6�)การอ่านเพืJอการพฒันาการสอนภาษา1554306 B 2(1-2-3) ผศ. ดร.สุทศัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) LC303การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 B 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0A06พลงังานทดแทน5540602 C 3(3-0-6) อ.ปองพล 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจารว ีนาคะเวช )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อญัชนา พานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102604
นางสาวจารว ีนาคะเวช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102605

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจริาพร สระสาํราญ
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 D 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 B 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 D 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 B 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6>6วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 B 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) LC301หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6�)การอ่านเพืJอการพฒันาการสอนภาษา1554306 B 2(1-2-3) ผศ. ดร.สุทศัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) LC303การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 B 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0A06พลงังานทดแทน5540602 C 3(3-0-6) อ.ปองพล 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจริาพร สระสาํราญ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อญัชนา พานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102605
นางสาวจริาพร สระสาํราญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102606

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑามาศ ฉิมมณี
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 D 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 B 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 D 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 B 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6>6วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 B 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) LC301หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6�)การอ่านเพืJอการพฒันาการสอนภาษา1554306 B 2(1-2-3) ผศ. ดร.สุทศัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) LC303การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 B 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-505การขบัขีJปลอดภยั5590101 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00010 D 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุามาศ ฉิมมณี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อญัชนา พานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102606
นางสาวจุฑามาศ ฉิมมณี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102607

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณชนก ฆอ้นทอง
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 D 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 B 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 D 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 B 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6>6วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 B 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) LC301หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6�)การอ่านเพืJอการพฒันาการสอนภาษา1554306 B 2(1-2-3) ผศ. ดร.สุทศัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) LC303การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 B 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-505การขบัขีJปลอดภยั5590101 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณชนก ฆอ้นทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อญัชนา พานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102607
นางสาวณชนก ฆอ้นทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102609

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐธดิา ศกัดิVแสง
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 D 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 B 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 D 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 B 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6>6วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 B 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) LC301หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6�)การอ่านเพืJอการพฒันาการสอนภาษา1554306 B 2(1-2-3) ผศ. ดร.สุทศัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) LC303การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 B 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) คหกรรม-0อาหารนานาชาตเิบื@องตน้4090101 D 3(2-2-5) อ.ธนิดา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัธิดา ศกัดิvแสง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อญัชนา พานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102609
นางสาวณัฐธิดา ศกัดิVแสง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102610

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวตะวนันา บูรศิรริกัษ์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 D 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 B 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 D 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 B 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6>6วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 B 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) LC301หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6�)การอ่านเพืJอการพฒันาการสอนภาษา1554306 B 2(1-2-3) ผศ. ดร.สุทศัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) LC303การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 B 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) คหกรรม-0อาหารนานาชาตเิบื@องตน้4090101 D 3(2-2-5) อ.ธนิดา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวตะวนันา บูรศิริรกัษ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อญัชนา พานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102610
นางสาวตะวนันา บูรศิริรกัษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102611

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธวลัลกัษณ์ ทบังาม
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 D 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 B 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 D 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 B 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6>6วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 B 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) LC301หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6�)การอ่านเพืJอการพฒันาการสอนภาษา1554306 B 2(1-2-3) ผศ. ดร.สุทศัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) LC303การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 B 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0A06พลงังานทดแทน5540602 C 3(3-0-6) อ.ปองพล 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธวลัลกัษณ์ ทบังาม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อญัชนา พานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102611
นางสาวธวลัลกัษณ์ ทบังาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102612

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนลนีิ เจตนเสน
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 D 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 B 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 D 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 B 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6>6วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 B 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) LC301หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) LC303การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 B 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนลนีิ เจตนเสน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อญัชนา พานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 0

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102612
นางสาวนลนีิ เจตนเสน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102613

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเบญจพร มีวาสนา
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 D 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 B 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 D 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 B 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6>6วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 B 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) LC301หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6�)การอ่านเพืJอการพฒันาการสอนภาษา1554306 B 2(1-2-3) ผศ. ดร.สุทศัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) LC303การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 B 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) คหกรรม-0อาหารนานาชาตเิบื@องตน้4090101 D 3(2-2-5) อ.ธนิดา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเบญจพร มวีาสนา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อญัชนา พานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102613
นางสาวเบญจพร มีวาสนา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102614

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปราณวรนิทร ์ตนัศิรเิลศิ
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 D 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 B 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 D 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 B 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6>6วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 B 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) LC301หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6�)การอ่านเพืJอการพฒันาการสอนภาษา1554306 B 2(1-2-3) ผศ. ดร.สุทศัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) LC303การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 B 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-505การขบัขีJปลอดภยั5590101 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปราณวรินทร ์ตนัศิริเลศิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อญัชนา พานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102614
นางสาวปราณวรินทร ์ตนัศิริเลศิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102616

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปารชิาต ิเพนเทศ
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 D 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 B 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 D 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 B 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6>6วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 B 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) LC301หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6�)การอ่านเพืJอการพฒันาการสอนภาษา1554306 B 2(1-2-3) ผศ. ดร.สุทศัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) LC303การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 B 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-505การขบัขีJปลอดภยั5590101 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปาริชาต ิเพนเทศ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อญัชนา พานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102616
นางสาวปาริชาต ิเพนเทศ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102617

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพลอยอมัพร พทุธคุณ
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 D 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 B 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>)�ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 D 3(3-0-6) อ.ปิยวรรณ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 D 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 B 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6>6วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 B 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) LC301หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) LC303การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 B 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพลอยอมัพร พทุธคุณ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อญัชนา พานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 3

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102617
นางสาวพลอยอมัพร พทุธคณุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102618

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพทัธรีา โพธิVทอง
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 D 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 B 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 D 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 B 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6>6วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 B 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) LC301หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6�)การอ่านเพืJอการพฒันาการสอนภาษา1554306 B 2(1-2-3) ผศ. ดร.สุทศัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) LC303การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 B 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00010 D 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพทัธีรา โพธิvทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อญัชนา พานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 0

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102618
นางสาวพทัธีรา โพธิVทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102619

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเมรยีา งามสนัเทยีะ
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 D 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 B 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>)�ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 D 3(3-0-6) อ.ปิยวรรณ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 D 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 B 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6>6วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 B 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) LC301หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) LC303การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 B 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเมรียา งามสนัเทยีะ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อญัชนา พานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 3

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102619
นางสาวเมรียา งามสนัเทยีะ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102620

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวลภสัรดา เพชรกาญจนาพงศ์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 D 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 B 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 D 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 B 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6>6วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 B 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) LC301หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6�)การอ่านเพืJอการพฒันาการสอนภาษา1554306 B 2(1-2-3) ผศ. ดร.สุทศัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) LC303การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 B 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0A06พลงังานทดแทน5540602 C 3(3-0-6) อ.ปองพล 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวลภสัรดา เพชรกาญจนาพงศ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อญัชนา พานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102620
นางสาวลภสัรดา เพชรกาญจนาพงศ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102621

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรญัญา พนัธุป์ระเสรฐิ
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 D 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 B 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 D 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 B 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6>6วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 B 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) LC301หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6�)การอ่านเพืJอการพฒันาการสอนภาษา1554306 B 2(1-2-3) ผศ. ดร.สุทศัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) LC303การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 B 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-505การขบัขีJปลอดภยั5590101 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววรญัญา พนัธุป์ระเสริฐ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อญัชนา พานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102621
นางสาววรญัญา พนัธุป์ระเสริฐ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102622

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววราล ีพว่งมีชยั
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 D 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 B 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>6�ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 H 3(3-0-6) อ.สริินาฏ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 D 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 B 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6>6วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 B 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) LC301หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6�)การอ่านเพืJอการพฒันาการสอนภาษา1554306 B 2(1-2-3) ผศ. ดร.สุทศัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) LC303การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 B 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววราล ีพ่วงมชียั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อญัชนา พานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102622
นางสาววราล ีพว่งมีชยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102623

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศรญิณา เกยีรตพิฒันกลุ
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 D 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 B 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>6�ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 H 3(3-0-6) อ.สริินาฏ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 D 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 B 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6>6วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 B 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) LC301หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6�)การอ่านเพืJอการพฒันาการสอนภาษา1554306 B 2(1-2-3) ผศ. ดร.สุทศัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) LC303การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 B 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศริญณา เกยีรตพิฒันกลุ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อญัชนา พานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102623
นางสาวศริญณา เกยีรตพิฒันกลุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102626

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสายสุนีย ์วงคห์าพมิพ์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 D 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 B 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 D 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 B 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6>6วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 B 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) LC301หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6�)การอ่านเพืJอการพฒันาการสอนภาษา1554306 B 2(1-2-3) ผศ. ดร.สุทศัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) LC303การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 B 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-505การขบัขีJปลอดภยั5590101 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสายสุนีย ์วงคห์าพมิพ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อญัชนา พานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102626
นางสาวสายสนีุย ์วงคห์าพมิพ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102627

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสริลิกัษณ์ บทุธจิกัร ์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 D 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 B 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 D 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 B 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6>6วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 B 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) LC301หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6�)การอ่านเพืJอการพฒันาการสอนภาษา1554306 B 2(1-2-3) ผศ. ดร.สุทศัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) LC303การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 B 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-505การขบัขีJปลอดภยั5590101 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสริิลกัษณ์ บทุธิจกัร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อญัชนา พานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102627
นางสาวสริิลกัษณ์ บทุธิจกัร ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102629

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุมิตตา แยม้ศร ี (ทนุ)
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 D 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 B 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 D 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 B 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6>6วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 B 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) LC301หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6�)การอ่านเพืJอการพฒันาการสอนภาษา1554306 B 2(1-2-3) ผศ. ดร.สุทศัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) LC303การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 B 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) คหกรรม-0อาหารนานาชาตเิบื@องตน้4090101 D 3(2-2-5) อ.ธนิดา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุมติตา แยม้ศรี  (ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อญัชนา พานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102629
นางสาวสมิุตตา แยม้ศรี  (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102630

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอภริตัน์ ชูชื น
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 D 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 B 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 D 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 B 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6>6วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 B 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) LC301หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6�)การอ่านเพืJอการพฒันาการสอนภาษา1554306 B 2(1-2-3) ผศ. ดร.สุทศัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) LC303การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 B 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) คหกรรม-0อาหารนานาชาตเิบื@องตน้4090101 D 3(2-2-5) อ.ธนิดา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอภริตัน ์ชูชืJน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อญัชนา พานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102630
นางสาวอภริตัน์ ชูชื น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102631

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวองัคณา ทรพัยส์มบตัิ
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 D 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 B 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>6�ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 H 3(3-0-6) อ.สริินาฏ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 D 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 B 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6>6วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 B 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) LC301หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6�)การอ่านเพืJอการพฒันาการสอนภาษา1554306 B 2(1-2-3) ผศ. ดร.สุทศัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) LC303การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 B 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวองัคณา ทรพัยส์มบตั ิ)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อญัชนา พานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102631
นางสาวองัคณา ทรพัยส์มบตัิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102632

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอสิมารา่ จรกา(ทนุ)
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 D 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 B 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 D 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 B 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6>6วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 B 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) LC301หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6�)การอ่านเพืJอการพฒันาการสอนภาษา1554306 B 2(1-2-3) ผศ. ดร.สุทศัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) LC303การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 B 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-505การขบัขีJปลอดภยั5590101 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอสิมาร่า จรกา(ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อญัชนา พานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102632
นางสาวอสิมาร่า จรกา(ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102633

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเจตนิพทัธ ์หมื นทพิย์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 D 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 B 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 D 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 B 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6>6วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 B 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) LC301หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6�)การอ่านเพืJอการพฒันาการสอนภาษา1554306 B 2(1-2-3) ผศ. ดร.สุทศัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) LC303การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 B 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0A06พลงังานทดแทน5540602 C 3(3-0-6) อ.ปองพล 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเจตนิพทัธ ์หมืJนทพิย ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อญัชนา พานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102633
นายเจตนิพทัธ ์หมื นทพิย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102634

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐวฒุ ิแกว้เกดิ
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 D 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 B 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>)�ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 D 3(3-0-6) อ.ปิยวรรณ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 D 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 B 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6>6วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 B 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) LC301หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) LC303การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 B 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัวุฒ ิแกว้เกดิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อญัชนา พานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 3

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102634
นายณัฐวฒุิ แกว้เกดิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102635

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธรีพงค ์ลเีขียน
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 D 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 B 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 D 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 B 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6>6วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 B 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) LC301หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6�)การอ่านเพืJอการพฒันาการสอนภาษา1554306 B 2(1-2-3) ผศ. ดร.สุทศัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) LC303การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 B 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0A06พลงังานทดแทน5540602 C 3(3-0-6) อ.ปองพล 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธีรพงค ์ลเีขยีน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อญัชนา พานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102635
นายธีรพงค ์ลเีขียน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102636

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายประทปี เฉียบแหลม
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 D 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 B 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 D 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 B 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6>6วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 B 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) LC301หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6�)การอ่านเพืJอการพฒันาการสอนภาษา1554306 B 2(1-2-3) ผศ. ดร.สุทศัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) LC303การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 B 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00010 D 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายประทปี เฉียบแหลม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อญัชนา พานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 0

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102636
นายประทปี เฉียบแหลม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102637

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพชัรโชต ิอนนัตโรจน์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 D 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 B 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 D 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 B 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6>6วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 B 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) LC301หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6�)การอ่านเพืJอการพฒันาการสอนภาษา1554306 B 2(1-2-3) ผศ. ดร.สุทศัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) LC303การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 B 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0A06พลงังานทดแทน5540602 C 3(3-0-6) อ.ปองพล 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพชัรโชต ิอนนัตโรจน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อญัชนา พานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102637
นายพชัรโชต ิอนนัตโรจน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102638

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศตวรรต อิ มเจรญิ
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 D 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 B 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>)�ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 D 3(3-0-6) อ.ปิยวรรณ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 D 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 B 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6>6วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 B 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) LC301หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) LC303การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 B 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศตวรรต อิJมเจริญ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อญัชนา พานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

17
 3

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102638
นายศตวรรต อิ มเจริญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102639

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเศรษฐพงษ ์พลอยพนัธ์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 D 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 B 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>6�ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 H 3(3-0-6) อ.สริินาฏ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 D 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 B 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6>6วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 B 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) LC301หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6�)การอ่านเพืJอการพฒันาการสอนภาษา1554306 B 2(1-2-3) ผศ. ดร.สุทศัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) LC303การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 B 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเศรษฐพงษ ์พลอยพนัธ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อญัชนา พานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102639
นายเศรษฐพงษ ์พลอยพนัธ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584102641

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจริาภา สระสาํราญ
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี� ปี

5841-02/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 D 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)�การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 B 2(1-2-3) ผศ.สุมาลี 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC301การอภปิรายและการโตว้าทภีาษาองักฤษ1553204 D 3(1-2-6) MISSRachel Elizabeth ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) LC301การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553310 B 3(1-2-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6>6วรรณคดสีาํหรบัเดก็1553505 B 2(1-2-3) อ.แสงดาว E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) LC301หลกัและวธิีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษ1553706 B 2(2-1-3) อ. ดร.สรรเสริญ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6�)การอ่านเพืJอการพฒันาการสอนภาษา1554306 B 2(1-2-3) ผศ. ดร.สุทศัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) LC303การผลติและปรบัสืJอเพืJอใชส้อนภาษา1554707 B 2(1-2-3) อ.ตรีนุช ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0A06พลงังานทดแทน5540602 C 3(3-0-6) อ.ปองพล 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจริาภา สระสาํราญ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.อญัชนา พานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584102641
นางสาวจริาภา สระสาํราญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584106502

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจติตมาศ เขียวคลี 
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0C.6�) SU-401การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 A 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) G6)การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 A 3(2-2-5) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) SU-503จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 C 2(2-0-4) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>6�ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 A 3(3-0-6) อ.สญัญา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-06.6�) 0)Aวจิยั )2000005 A 3(1-4-4) อ. ดร.วรรณวภิา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0)Cการสอนนาฏศิลป์2000011 A 2(1-2-3) อ. ดร.วรรณวภิา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 060ปฏบิตันิาฏศิลป์ไทย A2023302 A 3(2-2-5) อ.จณิหจ์ฑุา, อ. 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0)Cการแสดงโขน2024304 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 E 0(10-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจติตมาศ เขยีวคลีJ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิริวฒัน ์ขาํเกดิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 7

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584106502
นางสาวจติตมาศ เขียวคลี 

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584106503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชนาพร เกดิเกษม
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0C.6�) SU-401การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 A 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) G6)การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 A 3(2-2-5) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) SU-503จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 C 2(2-0-4) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-06.6�) 0)Aวจิยั )2000005 A 3(1-4-4) อ. ดร.วรรณวภิา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0)Cการสอนนาฏศิลป์2000011 A 2(1-2-3) อ. ดร.วรรณวภิา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 060ปฏบิตันิาฏศิลป์ไทย A2023302 A 3(2-2-5) อ.จณิหจ์ฑุา, อ. 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0)Cการแสดงโขน2024304 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 E 0(10-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชนาพร เกดิเกษม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิริวฒัน ์ขาํเกดิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 4

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584106503
นางสาวชนาพร เกดิเกษม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584106504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชนิตา ลิ9มสุวรรณ
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0C.6�) SU-401การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 A 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) G6)การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 A 3(2-2-5) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) SU-503จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 C 2(2-0-4) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-06.6�) 0)Aวจิยั )2000005 A 3(1-4-4) อ. ดร.วรรณวภิา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0)Cการสอนนาฏศิลป์2000011 A 2(1-2-3) อ. ดร.วรรณวภิา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 060ปฏบิตันิาฏศิลป์ไทย A2023302 A 3(2-2-5) อ.จณิหจ์ฑุา, อ. 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0)Cการแสดงโขน2024304 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 E 0(10-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชนิตา ลิ@มสุวรรณ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิริวฒัน ์ขาํเกดิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 4

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584106504
นางสาวชนิตา ลิ9มสวุรรณ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584106507

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรพรรณ แดงไสว
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0C.6�) SU-401การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 A 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) G6)การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 A 3(2-2-5) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) SU-503จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 C 2(2-0-4) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-06.6�) 0)Aวจิยั )2000005 A 3(1-4-4) อ. ดร.วรรณวภิา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0)Cการสอนนาฏศิลป์2000011 A 2(1-2-3) อ. ดร.วรรณวภิา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 060ปฏบิตันิาฏศิลป์ไทย A2023302 A 3(2-2-5) อ.จณิหจ์ฑุา, อ. 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0)Cการแสดงโขน2024304 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0E�>การเป็นผูป้ระกอบการเบื@องตน้3560101 D 3(3-0-6) อ.วรรณดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 E 0(10-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพรพรรณ แดงไสว )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิริวฒัน ์ขาํเกดิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 7

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584106507
นางสาวพรพรรณ แดงไสว

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584106509

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพมิพช์นก เหมือนแกว้
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0C.6�) SU-401การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 A 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) G6)การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 A 3(2-2-5) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) SU-503จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 C 2(2-0-4) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>�6ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 4 3(3-0-6) ผศ.สริิเพญ็ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-06.6�) 0)Aวจิยั )2000005 A 3(1-4-4) อ. ดร.วรรณวภิา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0)Cการสอนนาฏศิลป์2000011 A 2(1-2-3) อ. ดร.วรรณวภิา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 060ปฏบิตันิาฏศิลป์ไทย A2023302 A 3(2-2-5) อ.จณิหจ์ฑุา, อ. 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0)Cการแสดงโขน2024304 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 E 0(10-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพมิพช์นก เหมอืนแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิริวฒัน ์ขาํเกดิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 7

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584106509
นางสาวพมิพช์นก เหมือนแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584106510

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพริาอร ประจวบดี
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0C.6�) SU-401การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 A 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) G6)การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 A 3(2-2-5) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) SU-503จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 C 2(2-0-4) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-06.6�) 0)Aวจิยั )2000005 A 3(1-4-4) อ. ดร.วรรณวภิา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0)Cการสอนนาฏศิลป์2000011 A 2(1-2-3) อ. ดร.วรรณวภิา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 060ปฏบิตันิาฏศิลป์ไทย A2023302 A 3(2-2-5) อ.จณิหจ์ฑุา, อ. 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0)Cการแสดงโขน2024304 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0E�>การเป็นผูป้ระกอบการเบื@องตน้3560101 D 3(3-0-6) อ.วรรณดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 E 0(10-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพริาอร ประจวบด ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิริวฒัน ์ขาํเกดิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 7

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584106510
นางสาวพริาอร ประจวบดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584106511

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววนัวสิา นิลดํา
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0C.6�) SU-401การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 A 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) G6)การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 A 3(2-2-5) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) SU-503จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 C 2(2-0-4) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>A>ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 z 3(3-0-6) อ.วชัระ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-06.6�) 0)Aวจิยั )2000005 A 3(1-4-4) อ. ดร.วรรณวภิา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0)Cการสอนนาฏศิลป์2000011 A 2(1-2-3) อ. ดร.วรรณวภิา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 060ปฏบิตันิาฏศิลป์ไทย A2023302 A 3(2-2-5) อ.จณิหจ์ฑุา, อ. 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0)Cการแสดงโขน2024304 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 E 0(10-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววนัวสิา นิลดาํ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิริวฒัน ์ขาํเกดิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 7

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584106511
นางสาววนัวสิา นิลดาํ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584106512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววลิยัลกัษณ์ พราหมณ์แกว้
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0C.6�) SU-401การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 A 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) G6)การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 A 3(2-2-5) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) SU-503จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 C 2(2-0-4) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>6�ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 A 3(3-0-6) อ.สญัญา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-06.6�) 0)Aวจิยั )2000005 A 3(1-4-4) อ. ดร.วรรณวภิา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0)Cการสอนนาฏศิลป์2000011 A 2(1-2-3) อ. ดร.วรรณวภิา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 060ปฏบิตันิาฏศิลป์ไทย A2023302 A 3(2-2-5) อ.จณิหจ์ฑุา, อ. 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0)Cการแสดงโขน2024304 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 E 0(10-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววลิยัลกัษณ์ พราหมณ์แกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิริวฒัน ์ขาํเกดิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 7

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584106512
นางสาววลิยัลกัษณ์ พราหมณ์แกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584106513

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศรุตา คุณสุข
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0C.6�) SU-401การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 A 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) G6)การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 A 3(2-2-5) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) SU-503จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 C 2(2-0-4) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>6�ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 A 3(3-0-6) อ.สญัญา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-06.6�) 0)Aวจิยั )2000005 A 3(1-4-4) อ. ดร.วรรณวภิา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0)Cการสอนนาฏศิลป์2000011 A 2(1-2-3) อ. ดร.วรรณวภิา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 060ปฏบิตันิาฏศิลป์ไทย A2023302 A 3(2-2-5) อ.จณิหจ์ฑุา, อ. 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0)Cการแสดงโขน2024304 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 E 0(10-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศรุตา คุณสุข )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิริวฒัน ์ขาํเกดิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 7

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584106513
นางสาวศรุตา คณุสขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584106515

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรลิกัษณ์ เพช็รดี
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0C.6�) SU-401การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 A 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) G6)การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 A 3(2-2-5) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) SU-503จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 C 2(2-0-4) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาจนีเพืJอการสืJอสาร1570102 A 3(3-0-6) อ.กมลทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-06.6�) 0)Aวจิยั )2000005 A 3(1-4-4) อ. ดร.วรรณวภิา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0)Cการสอนนาฏศิลป์2000011 A 2(1-2-3) อ. ดร.วรรณวภิา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 060ปฏบิตันิาฏศิลป์ไทย A2023302 A 3(2-2-5) อ.จณิหจ์ฑุา, อ. 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0)Cการแสดงโขน2024304 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 E 0(10-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริลกัษณ์ เพช็รด ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิริวฒัน ์ขาํเกดิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 7

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584106515
นางสาวศิริลกัษณ์ เพช็รดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584106516

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศภุสิรา เพชรลูก
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0C.6�) SU-401การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 A 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) G6)การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 A 3(2-2-5) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) SU-503จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 C 2(2-0-4) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-06.6�) 0)Aวจิยั )2000005 A 3(1-4-4) อ. ดร.วรรณวภิา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0)Cการสอนนาฏศิลป์2000011 A 2(1-2-3) อ. ดร.วรรณวภิา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 060ปฏบิตันิาฏศิลป์ไทย A2023302 A 3(2-2-5) อ.จณิหจ์ฑุา, อ. 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0)Cการแสดงโขน2024304 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 E 0(10-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศุภสิรา เพชรลูก )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิริวฒัน ์ขาํเกดิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 4

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584106516
นางสาวศภุสิรา เพชรลูก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584106517

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสะแกวลัย ์ออ่นนอ้ม
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0C.6�) SU-401การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 A 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) G6)การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 A 3(2-2-5) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) SU-503จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 C 2(2-0-4) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-06.6�) 0)Aวจิยั )2000005 A 3(1-4-4) อ. ดร.วรรณวภิา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0)Cการสอนนาฏศิลป์2000011 A 2(1-2-3) อ. ดร.วรรณวภิา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 060ปฏบิตันิาฏศิลป์ไทย A2023302 A 3(2-2-5) อ.จณิหจ์ฑุา, อ. 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0)Cการแสดงโขน2024304 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0E�>การเป็นผูป้ระกอบการเบื@องตน้3560101 D 3(3-0-6) อ.วรรณดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 E 0(10-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสะแกวลัย ์อ่อนนอ้ม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิริวฒัน ์ขาํเกดิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 7

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584106517
นางสาวสะแกวลัย ์ออ่นนอ้ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584106518

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสาวติร ีบญุอนิทร ์
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0C.6�) SU-401การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 A 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) G6)การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 A 3(2-2-5) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) SU-503จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 C 2(2-0-4) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>A>ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 z 3(3-0-6) อ.วชัระ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-06.6�) 0)Aวจิยั )2000005 A 3(1-4-4) อ. ดร.วรรณวภิา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0)Cการสอนนาฏศิลป์2000011 A 2(1-2-3) อ. ดร.วรรณวภิา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 060ปฏบิตันิาฏศิลป์ไทย A2023302 A 3(2-2-5) อ.จณิหจ์ฑุา, อ. 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0)Cการแสดงโขน2024304 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 E 0(10-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสาวติรี บญุอนิทร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิริวฒัน ์ขาํเกดิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 7

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584106518
นางสาวสาวติรี บญุอนิทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584106519

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรพรรณ สเีดือน
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0C.6�) SU-401การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 A 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) G6)การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 A 3(2-2-5) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) SU-503จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 C 2(2-0-4) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-06.6�) 0)Aวจิยั )2000005 A 3(1-4-4) อ. ดร.วรรณวภิา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0)Cการสอนนาฏศิลป์2000011 A 2(1-2-3) อ. ดร.วรรณวภิา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 060ปฏบิตันิาฏศิลป์ไทย A2023302 A 3(2-2-5) อ.จณิหจ์ฑุา, อ. 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0)Cการแสดงโขน2024304 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 E 0(10-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรพรรณ สเีดอืน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิริวฒัน ์ขาํเกดิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 4

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584106519
นางสาวอรพรรณ สเีดือน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584106520

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเกรยีงไกร บญุประเสรฐิ
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0C.6�) SU-401การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 A 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) G6)การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 A 3(2-2-5) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) SU-503จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 C 2(2-0-4) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>A>ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 z 3(3-0-6) อ.วชัระ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-06.6�) 0)Aวจิยั )2000005 A 3(1-4-4) อ. ดร.วรรณวภิา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0)Cการสอนนาฏศิลป์2000011 A 2(1-2-3) อ. ดร.วรรณวภิา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 060ปฏบิตันิาฏศิลป์ไทย A2023302 A 3(2-2-5) อ.จณิหจ์ฑุา, อ. 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0)Cการแสดงโขน2024304 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 E 0(10-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเกรียงไกร บญุประเสริฐ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิริวฒัน ์ขาํเกดิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 7

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584106520
นายเกรียงไกร บญุประเสริฐ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584106521

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุนนัทพิย ์เนียมอํ  า(ทนุ)
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-06/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0C.6�) SU-401การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 A 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) G6)การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 A 3(2-2-5) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) SU-503จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 C 2(2-0-4) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>AAภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 M 3(3-0-6) อ. ดร.ณฐัสุดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-06.6�) 0)Aวจิยั )2000005 A 3(1-4-4) อ. ดร.วรรณวภิา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0)Cการสอนนาฏศิลป์2000011 A 2(1-2-3) อ. ดร.วรรณวภิา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 060ปฏบิตันิาฏศิลป์ไทย A2023302 A 3(2-2-5) อ.จณิหจ์ฑุา, อ. 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0)Cการแสดงโขน2024304 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 E 0(10-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุนนัทพิย ์เนียมอํ Jา(ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ศิริวฒัน ์ขาํเกดิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 7

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584106521
นางสาวสนุนัทพิย ์เนียมอํ  า(ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584107502

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑามาศ วนัแกว้
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-07/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0C.6�) SU-401การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 B 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) G6)การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 B 3(2-2-5) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) SU-503จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 D 2(2-0-4) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-06.6�) 6)6วจิยั )2000005 B 3(1-4-4) อ.กมลาลกัษณ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 6)>ดนตรีสาํหรบัระบาํ ราํ ฟ้อน2032311 A 2(0-4-2) อ.ใหม่ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 6)>ปฏบิตัเิครืJองสายไทย >2033306 A 2(0-4-2) อ.จกัริน 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 6)6ดนตรีร่วมสมยั2033311 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 6))การประพนัธเ์พลงไทย2034101 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุามาศ วนัแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ปราชญา สายสุข )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 4

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584107502
นางสาวจุฑามาศ วนัแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584107503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทพิยว์ารตัน์ จนัทรล์อืชยั (ทนุ)
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-07/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0C.6�) SU-401การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 B 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) G6)การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 B 3(2-2-5) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) SU-503จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 D 2(2-0-4) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-06.6�) 6)6วจิยั )2000005 B 3(1-4-4) อ.กมลาลกัษณ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 6)>ดนตรีสาํหรบัระบาํ ราํ ฟ้อน2032311 A 2(0-4-2) อ.ใหม่ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 6)>ปฏบิตัเิครืJองสายไทย >2033306 A 2(0-4-2) อ.จกัริน 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 6)6ดนตรีร่วมสมยั2033311 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 6))การประพนัธเ์พลงไทย2034101 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวทพิยว์ารตัน ์จนัทรล์อืชยั (ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ปราชญา สายสุข )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 4

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584107503
นางสาวทพิยว์ารตัน์ จนัทรล์อืชยั (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584107504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปาจรยี ์รตันพทิกัษ์
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-07/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0C.6�) SU-401การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 B 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) G6)การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 B 3(2-2-5) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) SU-503จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 D 2(2-0-4) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-06.6�) 6)6วจิยั )2000005 B 3(1-4-4) อ.กมลาลกัษณ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 6)>ดนตรีสาํหรบัระบาํ ราํ ฟ้อน2032311 A 2(0-4-2) อ.ใหม่ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 6)AปฏบิตัปีิJพาทย ์>2033304 A 2(0-4-2) อ.ปราชญา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 6)6ดนตรีร่วมสมยั2033311 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 6))การประพนัธเ์พลงไทย2034101 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปาจรีย ์รตันพทิกัษ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ปราชญา สายสุข )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 4

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584107504
นางสาวปาจรีย ์รตันพทิกัษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584107505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจกัรพงศ ์พนัธส์ี
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-07/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0C.6�) SU-401การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 B 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) G6)การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 B 3(2-2-5) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) SU-503จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 D 2(2-0-4) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-06.6�) 6)6วจิยั )2000005 B 3(1-4-4) อ.กมลาลกัษณ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 6)>ดนตรีสาํหรบัระบาํ ราํ ฟ้อน2032311 A 2(0-4-2) อ.ใหม่ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 6)AปฏบิตัปีิJพาทย ์>2033304 A 2(0-4-2) อ.ปราชญา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 6)6ดนตรีร่วมสมยั2033311 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 6))การประพนัธเ์พลงไทย2034101 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจกัรพงศ ์พนัธส์ ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ปราชญา สายสุข )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 4

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584107505
นายจกัรพงศ ์พนัธส์ี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584107506

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเจนภพ ตรสีุข
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-07/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0C.6�) SU-401การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 B 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) G6)การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 B 3(2-2-5) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) SU-503จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 D 2(2-0-4) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-06.6�) 6)6วจิยั )2000005 B 3(1-4-4) อ.กมลาลกัษณ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 6)>ดนตรีสาํหรบัระบาํ ราํ ฟ้อน2032311 A 2(0-4-2) อ.ใหม่ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 6)AปฏบิตัปีิJพาทย ์>2033304 A 2(0-4-2) อ.ปราชญา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 6)6ดนตรีร่วมสมยั2033311 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 6))การประพนัธเ์พลงไทย2034101 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเจนภพ ตรีสุข )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ปราชญา สายสุข )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 4

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584107506
นายเจนภพ ตรีสขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584107508

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐนนท ์จติตป์รชีาญ
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-07/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0C.6�) SU-401การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 B 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) G6)การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 B 3(2-2-5) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) SU-503จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 D 2(2-0-4) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-06.6�) 6)6วจิยั )2000005 B 3(1-4-4) อ.กมลาลกัษณ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 6)>ดนตรีสาํหรบัระบาํ ราํ ฟ้อน2032311 A 2(0-4-2) อ.ใหม่ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 6)AปฏบิตัปีิJพาทย ์>2033304 A 2(0-4-2) อ.ปราชญา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 6)6ดนตรีร่วมสมยั2033311 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 6))การประพนัธเ์พลงไทย2034101 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐันนท ์จติตป์รีชาญ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ปราชญา สายสุข )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 4

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584107508
นายณัฐนนท ์จติตป์รีชาญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584107509

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐวตัร บวัผนั
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-07/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0C.6�) SU-401การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 B 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) G6)การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 B 3(2-2-5) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) SU-503จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 D 2(2-0-4) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-06.6�) 6)6วจิยั )2000005 B 3(1-4-4) อ.กมลาลกัษณ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 6)>ดนตรีสาํหรบัระบาํ ราํ ฟ้อน2032311 A 2(0-4-2) อ.ใหม่ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 6)AปฏบิตัปีิJพาทย ์>2033304 A 2(0-4-2) อ.ปราชญา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 6)6ดนตรีร่วมสมยั2033311 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 6))การประพนัธเ์พลงไทย2034101 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัวตัร บวัผนั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ปราชญา สายสุข )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 4

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584107509
นายณัฐวตัร บวัผนั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584107510

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธรีศิลป์ เสอืสุวรรณ
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-07/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0C.6�) SU-401การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 B 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) G6)การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 B 3(2-2-5) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) SU-503จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 D 2(2-0-4) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-06.6�) 6)6วจิยั )2000005 B 3(1-4-4) อ.กมลาลกัษณ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 6)>ดนตรีสาํหรบัระบาํ ราํ ฟ้อน2032311 A 2(0-4-2) อ.ใหม่ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 6)AปฏบิตัปีิJพาทย ์>2033304 A 2(0-4-2) อ.ปราชญา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 6)6ดนตรีร่วมสมยั2033311 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 6))การประพนัธเ์พลงไทย2034101 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธีรศิลป์ เสอืสุวรรณ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ปราชญา สายสุข )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 4

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584107510
นายธีรศิลป์ เสอืสวุรรณ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584107511

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนิธตัร มีคง
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-07/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0C.6�) SU-401การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 B 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) G6)การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 B 3(2-2-5) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) SU-503จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 D 2(2-0-4) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-06.6�) 6)6วจิยั )2000005 B 3(1-4-4) อ.กมลาลกัษณ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 6)>ดนตรีสาํหรบัระบาํ ราํ ฟ้อน2032311 A 2(0-4-2) อ.ใหม่ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 6)AปฏบิตัปีิJพาทย ์>2033304 A 2(0-4-2) อ.ปราชญา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 6)6ดนตรีร่วมสมยั2033311 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 6))การประพนัธเ์พลงไทย2034101 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนิธตัร มคีง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ปราชญา สายสุข )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 4

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584107511
นายนิธตัร มีคง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584107512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายยศพล รตันพทิกัษ์
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-07/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0C.6�) SU-401การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 B 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) G6)การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 B 3(2-2-5) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) SU-503จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 D 2(2-0-4) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-06.6�) 6)6วจิยั )2000005 B 3(1-4-4) อ.กมลาลกัษณ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 6)>ดนตรีสาํหรบัระบาํ ราํ ฟ้อน2032311 A 2(0-4-2) อ.ใหม่ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 6)AปฏบิตัปีิJพาทย ์>2033304 A 2(0-4-2) อ.ปราชญา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 6)>ปฏบิตัเิครืJองสายไทย >2033306 A 2(0-4-2) อ.จกัริน 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 6)6ดนตรีร่วมสมยั2033311 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 6))การประพนัธเ์พลงไทย2034101 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายยศพล รตันพทิกัษ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ปราชญา สายสุข )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 4

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584107512
นายยศพล รตันพทิกัษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584107513

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุรเชษฐ ์เกลาชู
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-07/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0C.6�) SU-401การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 B 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) G6)การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 B 3(2-2-5) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) SU-503จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 D 2(2-0-4) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-06.6�) 6)6วจิยั )2000005 B 3(1-4-4) อ.กมลาลกัษณ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 6)>ดนตรีสาํหรบัระบาํ ราํ ฟ้อน2032311 A 2(0-4-2) อ.ใหม่ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 6)AปฏบิตัปีิJพาทย ์>2033304 A 2(0-4-2) อ.ปราชญา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 6)>ปฏบิตัเิครืJองสายไทย >2033306 A 2(0-4-2) อ.จกัริน 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 6)6ดนตรีร่วมสมยั2033311 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 6))การประพนัธเ์พลงไทย2034101 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุรเชษฐ ์เกลาชู )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ปราชญา สายสุข )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 4

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584107513
นายสรุเชษฐ ์เกลาชู

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584108501

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชลลดา ศรเีอี ยม
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-08/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0�.6�-0C.6�) SU-409การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 C 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) G6�การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) SU-503จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 E 2(2-0-4) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-06.6�) 6)6วจิยั )2000005 C 3(1-4-4) อ.กมลาลกัษณ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 66�ปฏบิตัริวมวงขบัรอ้งประสานเสยีง2042321 B 2(0-4-2) อ.จริะนนัท์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 666การอาํนวยเพลงเบื@องตน้2043104 A 3(1-2-6) อ.สมชาย 0 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 666ปฏบิตัเิครืJองลมทองเหลอืง >2043306 A 2(0-4-2) อ.สมชาย 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 660หลกัการประพนัธเ์บื@องตน้2044102 A 3(3-0-6) อ.ภาสกร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชลลดา ศรีเอีJยม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ภาสกร ภู่ประภา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 7

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584108501
นางสาวชลลดา ศรีเอี ยม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584108502

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนพรตัน์ สวนสวรรค์
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-08/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0�.6�-0C.6�) SU-409การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 C 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) G6�การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) SU-503จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 E 2(2-0-4) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-06.6�) 6)6วจิยั )2000005 C 3(1-4-4) อ.กมลาลกัษณ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 66�ปฏบิตัริวมวงขบัรอ้งประสานเสยีง2042321 B 2(0-4-2) อ.จริะนนัท์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 666การอาํนวยเพลงเบื@องตน้2043104 A 3(1-2-6) อ.สมชาย 0 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 66>ปฏบิตัเิครืJองลมไม ้>2043304 A 2(0-4-2) อ.สมบตัิ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 660หลกัการประพนัธเ์บื@องตน้2044102 A 3(3-0-6) อ.ภาสกร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนพรตัน ์สวนสวรรค ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ภาสกร ภู่ประภา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 7

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584108502
นางสาวนพรตัน์ สวนสวรรค์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584108503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมทันี ม่วงคราม
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-08/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0�.6�-0C.6�) SU-409การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 C 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) G6�การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) SU-503จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 E 2(2-0-4) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-06.6�) 6)6วจิยั )2000005 C 3(1-4-4) อ.กมลาลกัษณ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 66�ปฏบิตัริวมวงขบัรอ้งประสานเสยีง2042321 B 2(0-4-2) อ.จริะนนัท์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 666การอาํนวยเพลงเบื@องตน้2043104 A 3(1-2-6) อ.สมชาย 0 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 66�ปฏบิตัเิครืJองสายสากล >2043308 A 2(0-4-2) อ.จริะนนัท์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 660หลกัการประพนัธเ์บื@องตน้2044102 A 3(3-0-6) อ.ภาสกร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมทันี มว่งคราม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ภาสกร ภู่ประภา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 7

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584108503
นางสาวมทันี ม่วงคราม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584108504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศศิวมิล ช่วยทกุขเ์พื อน
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-08/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0�.6�-0C.6�) SU-409การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 C 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) G6�การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) SU-503จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 E 2(2-0-4) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-06.6�) 6)6วจิยั )2000005 C 3(1-4-4) อ.กมลาลกัษณ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 66�ปฏบิตัริวมวงขบัรอ้งประสานเสยีง2042321 B 2(0-4-2) อ.จริะนนัท์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 666การอาํนวยเพลงเบื@องตน้2043104 A 3(1-2-6) อ.สมชาย 0 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 66Aปฏบิตักิตีาร ์ >2043310 A 2(0-4-2) อ.ภาสกร 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 660หลกัการประพนัธเ์บื@องตน้2044102 A 3(3-0-6) อ.ภาสกร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศศิวมิล ช่วยทกุขเ์พืJอน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ภาสกร ภู่ประภา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 7

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584108504
นางสาวศศิวมิล ช่วยทกุขเ์พื อน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584108505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิยามล ดาทวี
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-08/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0�.6�-0C.6�) SU-409การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 C 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) G6�การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) SU-503จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 E 2(2-0-4) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-06.6�) 6)6วจิยั )2000005 C 3(1-4-4) อ.กมลาลกัษณ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 66�ปฏบิตัริวมวงขบัรอ้งประสานเสยีง2042321 B 2(0-4-2) อ.จริะนนัท์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 666การอาํนวยเพลงเบื@องตน้2043104 A 3(1-2-6) อ.สมชาย 0 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 66�ปฏบิตัเิครืJองสายสากล >2043308 A 2(0-4-2) อ.จริะนนัท์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 660หลกัการประพนัธเ์บื@องตน้2044102 A 3(3-0-6) อ.ภาสกร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิยามล ดาทว ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ภาสกร ภู่ประภา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 7

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584108505
นางสาวศิยามล ดาทวี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584108506

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเสาวนีย ์พูลเพิ ม
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-08/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0�.6�-0C.6�) SU-409การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 C 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) G6�การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) SU-503จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 E 2(2-0-4) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-06.6�) 6)6วจิยั )2000005 C 3(1-4-4) อ.กมลาลกัษณ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 66�ปฏบิตัริวมวงขบัรอ้งประสานเสยีง2042321 B 2(0-4-2) อ.จริะนนัท์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 666การอาํนวยเพลงเบื@องตน้2043104 A 3(1-2-6) อ.สมชาย 0 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 66>ปฏบิตัเิครืJองลมไม ้>2043304 A 2(0-4-2) อ.สมบตัิ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 660หลกัการประพนัธเ์บื@องตน้2044102 A 3(3-0-6) อ.ภาสกร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเสาวนีย ์พูลเพิJม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ภาสกร ภู่ประภา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 7

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584108506
นางสาวเสาวนีย ์พูลเพิ ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584108507

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกนัตนพ ม่วงมาลยั
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-08/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0�.6�-0C.6�) SU-409การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 C 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) G6�การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) SU-503จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 E 2(2-0-4) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-06.6�) 6)6วจิยั )2000005 C 3(1-4-4) อ.กมลาลกัษณ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 66�ปฏบิตัริวมวงขบัรอ้งประสานเสยีง2042321 B 2(0-4-2) อ.จริะนนัท์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 666การอาํนวยเพลงเบื@องตน้2043104 A 3(1-2-6) อ.สมชาย 0 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 66>ปฏบิตัเิครืJองลมไม ้>2043304 A 2(0-4-2) อ.สมบตัิ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 660หลกัการประพนัธเ์บื@องตน้2044102 A 3(3-0-6) อ.ภาสกร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกนัตนพ มว่งมาลยั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ภาสกร ภู่ประภา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 7

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584108507
นายกนัตนพ ม่วงมาลยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584108511

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐพล กลมเกลี9ยง
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-08/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0�.6�-0C.6�) SU-409การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 C 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) G6�การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) SU-503จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 E 2(2-0-4) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-06.6�) 6)6วจิยั )2000005 C 3(1-4-4) อ.กมลาลกัษณ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 66�ปฏบิตัริวมวงขบัรอ้งประสานเสยีง2042321 B 2(0-4-2) อ.จริะนนัท์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 666การอาํนวยเพลงเบื@องตน้2043104 A 3(1-2-6) อ.สมชาย 0 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 66>ปฏบิตัเิครืJองลมไม ้>2043304 A 2(0-4-2) อ.สมบตัิ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 660หลกัการประพนัธเ์บื@องตน้2044102 A 3(3-0-6) อ.ภาสกร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัพล กลมเกลี@ยง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ภาสกร ภู่ประภา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 7

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584108511
นายณัฐพล กลมเกลี9ยง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584108513

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนดล คุม้ศิริ
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-08/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0�.6�-0C.6�) SU-409การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 C 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) G6�การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) SU-503จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 E 2(2-0-4) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-06.6�) 6)6วจิยั )2000005 C 3(1-4-4) อ.กมลาลกัษณ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 66�ปฏบิตัริวมวงขบัรอ้งประสานเสยีง2042321 B 2(0-4-2) อ.จริะนนัท์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 666การอาํนวยเพลงเบื@องตน้2043104 A 3(1-2-6) อ.สมชาย 0 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 66>ปฏบิตัเิครืJองลมไม ้>2043304 A 2(0-4-2) อ.สมบตัิ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 660หลกัการประพนัธเ์บื@องตน้2044102 A 3(3-0-6) อ.ภาสกร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนดล คุม้ศิริ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ภาสกร ภู่ประภา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 7

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584108513
นายธนดล คุม้ศิริ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584108514

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนพรตัน์ โตแดง
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-08/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0�.6�-0C.6�) SU-409การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 C 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) G6�การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) SU-503จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 E 2(2-0-4) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-06.6�) 6)6วจิยั )2000005 C 3(1-4-4) อ.กมลาลกัษณ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 66�ปฏบิตัริวมวงขบัรอ้งประสานเสยีง2042321 B 2(0-4-2) อ.จริะนนัท์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 666การอาํนวยเพลงเบื@องตน้2043104 A 3(1-2-6) อ.สมชาย 0 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 666ปฏบิตัเิครืJองลมทองเหลอืง >2043306 A 2(0-4-2) อ.สมชาย 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 660หลกัการประพนัธเ์บื@องตน้2044102 A 3(3-0-6) อ.ภาสกร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนพรตัน ์โตแดง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ภาสกร ภู่ประภา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 7

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584108514
นายนพรตัน์ โตแดง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584108515

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายปฏพิทัธ ์แต่แดงเพชร
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-08/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0�.6�-0C.6�) SU-409การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 C 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) G6�การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) SU-503จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 E 2(2-0-4) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-06.6�) 6)6วจิยั )2000005 C 3(1-4-4) อ.กมลาลกัษณ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 66�ปฏบิตัริวมวงขบัรอ้งประสานเสยีง2042321 B 2(0-4-2) อ.จริะนนัท์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 666การอาํนวยเพลงเบื@องตน้2043104 A 3(1-2-6) อ.สมชาย 0 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 66>ปฏบิตัเิครืJองลมไม ้>2043304 A 2(0-4-2) อ.สมบตัิ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 660หลกัการประพนัธเ์บื@องตน้2044102 A 3(3-0-6) อ.ภาสกร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายปฏพิทัธ ์แต่แดงเพชร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ภาสกร ภู่ประภา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 7

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584108515
นายปฏพิทัธ ์แตแ่ดงเพชร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584108517

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพฒันะ แจม่สวา่ง
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-08/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0�.6�-0C.6�) SU-409การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 C 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) G6�การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) SU-503จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 E 2(2-0-4) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-06.6�) 6)6วจิยั )2000005 C 3(1-4-4) อ.กมลาลกัษณ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 66�ปฏบิตัริวมวงขบัรอ้งประสานเสยีง2042321 B 2(0-4-2) อ.จริะนนัท์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 666การอาํนวยเพลงเบื@องตน้2043104 A 3(1-2-6) อ.สมชาย 0 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 666ปฏบิตัเิครืJองลมทองเหลอืง >2043306 A 2(0-4-2) อ.สมชาย 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 660หลกัการประพนัธเ์บื@องตน้2044102 A 3(3-0-6) อ.ภาสกร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพฒันะ แจ่มสวา่ง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ภาสกร ภู่ประภา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 7

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584108517
นายพฒันะ แจม่สวา่ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584108524

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสทิธนินัท ์พวงสวา่ง
โปรแกรมวชิา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-08/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0�.6�-0C.6�) SU-409การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 C 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) G6�การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) SU-503จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 E 2(2-0-4) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-06.6�) 6)6วจิยั )2000005 C 3(1-4-4) อ.กมลาลกัษณ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 66�ปฏบิตัริวมวงขบัรอ้งประสานเสยีง2042321 B 2(0-4-2) อ.จริะนนัท์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 666การอาํนวยเพลงเบื@องตน้2043104 A 3(1-2-6) อ.สมชาย 0 พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 66>ปฏบิตัเิครืJองลมไม ้>2043304 A 2(0-4-2) อ.สมบตัิ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0).6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 660หลกัการประพนัธเ์บื@องตน้2044102 A 3(3-0-6) อ.ภาสกร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0C.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสทิธินนัท ์พวงสวา่ง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ภาสกร ภู่ประภา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 7

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584108524
นายสทิธินนัท ์พวงสวา่ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110501

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลชนก ศิรกิจิ   (ทนุ)
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกมลชนก ศิริกจิ   (ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584110501
นางสาวกมลชนก ศิริกจิ   (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110502

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกรกนก รุม่รวย
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกรกนก รุ่มรวย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584110502
นางสาวกรกนก รุ่มรวย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกรรณิการ ์สุวรรณเกดิ
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกรรณิการ ์สุวรรณเกดิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584110503
นางสาวกรรณิการ ์สวุรรณเกดิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกริณา เสอืเหลอืง
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกริณา เสอืเหลอืง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584110504
นางสาวกริณา เสอืเหลอืง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกลุธดิา อนิทรเ์พง็
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกลุธิดา อนิทรเ์พง็ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584110505
นางสาวกลุธิดา อนิทรเ์พง็

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110506

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเกศสุดา ทพิยม์งคล
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเกศสุดา ทพิยม์งคล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584110506
นางสาวเกศสดุา ทพิยม์งคล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110507

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวขนิษฐา เนียมพบูิลย์
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวขนิษฐา เนียมพบูิลย ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584110507
นางสาวขนิษฐา เนียมพบูิลย์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110508

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวขวญัใจ เฉลมิภกัดิV
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวขวญัใจ เฉลมิภกัดิv )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584110508
นางสาวขวญัใจ เฉลมิภกัดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110509

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัทรสัม ์ยศศรยีา
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจนัทรสัม ์ยศศรียา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584110509
นางสาวจนัทรสัม ์ยศศรียา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110510

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑามาศ สุขสมบตัิ
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุามาศ สุขสมบตั ิ)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584110510
นางสาวจุฑามาศ สขุสมบตัิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110511

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชนาพร ปิ นฟ้า
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชนาพร ปิJนฟ้า )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584110511
นางสาวชนาพร ปิ นฟ้า

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวญานิศา อว่มเนตร ์
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวญานิศา อ่วมเนตร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584110512
นางสาวญานิศา อว่มเนตร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110513

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐวดี ธรรมดิษฐ ์
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัวด ีธรรมดษิฐ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584110513
นางสาวณัฐวดี ธรรมดิษฐ ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110514

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทวตียิา อนิทนู
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวทวตียิา อนิทนู )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584110514
นางสาวทวตียิา อนิทนู

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110515

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธญัจริา พูลสนิ
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธญัจริา พูลสนิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584110515
นางสาวธญัจริา พูลสนิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110516

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนพวรรณ ยอดเพชร
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา
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บาท
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บาท
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      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0
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ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนพวรรณ ยอดเพชร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )
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ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
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*
*

20 หน่วยกติ
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ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร
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เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756
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2/2560

584110516
นางสาวนพวรรณ ยอดเพชร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110517

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนฐัรดิา จนัทรส์ม
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา
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      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท
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ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนฐัริดา จนัทรส์ม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย
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*
*

20 หน่วยกติ
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เลขทีJใบเสร็จ
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      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง
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** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771
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กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110518

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปรางทอง อยู่ในวงษ์
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
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พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปรางทอง อยู่ในวงษ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584110518
นางสาวปรางทอง อยูใ่นวงษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110519

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปิยนุช วงศป์ดัสา
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปิยนุช วงศป์ดัสา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584110519
นางสาวปิยนุช วงศป์ดัสา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110520

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวผกาวลัย ์ตุม้กลดั
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวผกาวลัย ์ตุม้กลดั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584110520
นางสาวผกาวลัย ์ตุม้กลดั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110522

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพมิพช์นก ธรรมณี
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพมิพช์นก ธรรมณี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )
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ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย
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*
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20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร
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เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584110522
นางสาวพมิพช์นก ธรรมณี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110523

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพธุติา ปวงสุข
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
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นางสาวลลดิา อคัรมหาชชัวาล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110526

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศรสวรรค ์ยอดแกว้  (ทนุ)
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศรสวรรค ์ยอดแกว้  (ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584110526
นางสาวศรสวรรค ์ยอดแกว้  (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110527

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศศิธร โสอนิทร ์
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศศิธร โสอนิทร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584110527
นางสาวศศิธร โสอนิทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110528

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรลิกัษณ์ รอดบญุปาน
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริลกัษณ์ รอดบญุปาน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584110528
นางสาวศิริลกัษณ์ รอดบญุปาน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110529

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสาลนีิ ศิลป์ศร
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสาลนีิ ศิลป์ศร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584110529
นางสาวสาลนีิ ศิลป์ศร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110531

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุดารตัน์ เอี ยมสุกใส
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุดารตัน ์เอีJยมสุกใส )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584110531
นางสาวสดุารตัน์ เอี ยมสกุใส

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110532

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุพชิชา พมิพส์าลี
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุพชิชา พมิพส์าล ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584110532
นางสาวสพุชิชา พมิพส์าลี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110534

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุภาขวญั คลิ9งคลา้ย
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุภาขวญั คลิ@งคลา้ย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584110534
นางสาวสภุาขวญั คลิ9งคลา้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110535

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุรรีตัน์ ท ั  งเหลก็
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุรีรตัน ์ท ั Jงเหลก็ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584110535
นางสาวสรุีรตัน์ ท ั  งเหลก็

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110536

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุวรรณดี แซ่อึ9ง
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุวรรณด ีแซ่อึ@ง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584110536
นางสาวสวุรรณดี แซ่อึ9ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110537

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเสาวลกัษณ์ สุขเสงี ยม
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเสาวลกัษณ์ สุขเสงีJยม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584110537
นางสาวเสาวลกัษณ์ สขุเสงี ยม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110538

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรุณรตัน์ เพง็พนิ
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรุณรตัน ์เพง็พนิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584110538
นางสาวอรุณรตัน์ เพง็พนิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110539

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอฤุทธิV สุรศิิริ
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอฤุทธิv สุริศิริ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584110539
นางสาวอฤุทธิV สรุิศิริ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110540

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอโณทยั สุรโิย
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอโณทยั สุริโย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584110540
นางสาวอโณทยั สรุิโย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110541

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายคงชยั มะลวินั
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายคงชยั มะลวินั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584110541
นายคงชยั มะลวินั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110542

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชลติ หอสกลุ
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชลติ หอสกลุ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584110542
นายชลติ หอสกลุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110543

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณฐกร สงิหโ์ต
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐกร สงิหโ์ต )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584110543
นายณฐกร สงิหโ์ต

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110544

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนภทัร เกง่ตรง
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนภทัร เก่งตรง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584110544
นายธนภทัร เกง่ตรง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110545

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนิธ ิพราหมณ์สงฆ์
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนิธิ พราหมณ์สงฆ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584110545
นายนิธิ พราหมณ์สงฆ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110546

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายบรรลอืศกัดิV เครื องทพิย์
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายบรรลอืศกัดิv เครืJองทพิย ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584110546
นายบรรลอืศกัดิV เครื องทพิย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110547

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพทิกัษพ์งศ ์บญุทอง
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพทิกัษพ์งศ ์บญุทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584110547
นายพทิกัษพ์งศ ์บญุทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110549

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรีวฒัน์ ทองเกดิ
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวรีวฒัน ์ทองเกดิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584110549
นายวรีวฒัน์ ทองเกดิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110550

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรีะพล เอี ยมสาํอางค์
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวรีะพล เอีJยมสาํอางค ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584110550
นายวรีะพล เอี ยมสาํอางค์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110551

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสมหวงั ศรแีสงทรพัย์
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสมหวงั ศรีแสงทรพัย ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584110551
นายสมหวงั ศรีแสงทรพัย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110552

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุทธพิงษ ์ภูท่อง
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุทธิพงษ ์ภู่ทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584110552
นายสทุธิพงษ ์ภูท่อง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584110553

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอนัวาร แยม้กรุด
โปรแกรมวชิา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-10/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 C 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>�0ประวตัศิาสตรท์อ้งถิJน1643104 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) )6�)การวจิยัเชงิคุณภาพ2504902 A 3(2-2-5) อ.ธีรศกัดิv 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0>6>การจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิv ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิJงแวด2544102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)Cเศรษฐศาสตรม์หภาค2573102 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอนัวาร แยม้กรุด )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.รฐัวรรณ เทพหสัดนิฯ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584110553
นายอนัวาร แยม้กรุด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584121501

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจารุจติ คชาเศรษฐ ์
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-503การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 C 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>A�ภาษาไทยเพืJอการสืJอสาร1540201 I 3(3-0-6) อ.อบุลวรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) ศิลป์ Cจติวทิยาศิลปศึกษา2070401 A 2(1-2-3) อ.ภทัรภร 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) ศิลป์ Eศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 A 3(2-2-5) อ. ดร.สรไกร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูถ่ายภาพเบื@องตน้2073301 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ > - Comคอมพวิเตอรก์ราฟิกข ั@นสูงสาํหรบัศิลปศึก2073302 B 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูหลกัสูตรและการสอนศิลปศึกษา2073401 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจารุจติ คชาเศรษฐ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ศิริเพญ็ ภู่มหภญิโญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584121501
นางสาวจารุจติ คชาเศรษฐ ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584121503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวดวงกมล ทกุขว์นิาศ
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-503การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 C 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) ศิลป์ Cจติวทิยาศิลปศึกษา2070401 A 2(1-2-3) อ.ภทัรภร 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) ศิลป์ Eศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 A 3(2-2-5) อ. ดร.สรไกร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูถ่ายภาพเบื@องตน้2073301 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ > - Comคอมพวิเตอรก์ราฟิกข ั@นสูงสาํหรบัศิลปศึก2073302 B 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูหลกัสูตรและการสอนศิลปศึกษา2073401 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G��>การถนอมอาหารในชวีติประจาํวนั5070311 A 3(2-2-5) อ. ดร.กญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวดวงกมล ทกุขว์นิาศ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ศิริเพญ็ ภู่มหภญิโญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584121503
นางสาวดวงกมล ทกุขว์นิาศ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584121504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทดัธนาวรรณ ทบัเนียม
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-503การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 C 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) ศิลป์ Cจติวทิยาศิลปศึกษา2070401 A 2(1-2-3) อ.ภทัรภร 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) ศิลป์ Eศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 A 3(2-2-5) อ. ดร.สรไกร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูถ่ายภาพเบื@องตน้2073301 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ > - Comคอมพวิเตอรก์ราฟิกข ั@นสูงสาํหรบัศิลปศึก2073302 B 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูหลกัสูตรและการสอนศิลปศึกษา2073401 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00011 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวทดัธนาวรรณ ทบัเนียม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ศิริเพญ็ ภู่มหภญิโญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 0

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584121504
นางสาวทดัธนาวรรณ ทบัเนียม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584121505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปาจร ียมสลยุ
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-503การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 C 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>A�ภาษาไทยเพืJอการสืJอสาร1540201 I 3(3-0-6) อ.อบุลวรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) ศิลป์ Cจติวทิยาศิลปศึกษา2070401 A 2(1-2-3) อ.ภทัรภร 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) ศิลป์ Eศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 A 3(2-2-5) อ. ดร.สรไกร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูถ่ายภาพเบื@องตน้2073301 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ > - Comคอมพวิเตอรก์ราฟิกข ั@นสูงสาํหรบัศิลปศึก2073302 B 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูหลกัสูตรและการสอนศิลปศึกษา2073401 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปาจรี ยมสลยุ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ศิริเพญ็ ภู่มหภญิโญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584121505
นางสาวปาจรี ยมสลยุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584121506

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพลอยไพลนิ สายสอาด
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-503การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 C 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) ศิลป์ Cจติวทิยาศิลปศึกษา2070401 A 2(1-2-3) อ.ภทัรภร 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) ศิลป์ Eศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 A 3(2-2-5) อ. ดร.สรไกร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูถ่ายภาพเบื@องตน้2073301 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ > - Comคอมพวิเตอรก์ราฟิกข ั@นสูงสาํหรบัศิลปศึก2073302 B 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูหลกัสูตรและการสอนศิลปศึกษา2073401 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00011 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพลอยไพลนิ สายสอาด )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ศิริเพญ็ ภู่มหภญิโญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 0

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584121506
นางสาวพลอยไพลนิ สายสอาด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584121507

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภาณุมาศ สุขแสง
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-503การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 C 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>A�ภาษาไทยเพืJอการสืJอสาร1540201 I 3(3-0-6) อ.อบุลวรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) ศิลป์ Cจติวทิยาศิลปศึกษา2070401 A 2(1-2-3) อ.ภทัรภร 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) ศิลป์ Eศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 A 3(2-2-5) อ. ดร.สรไกร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูถ่ายภาพเบื@องตน้2073301 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ > - Comคอมพวิเตอรก์ราฟิกข ั@นสูงสาํหรบัศิลปศึก2073302 B 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูหลกัสูตรและการสอนศิลปศึกษา2073401 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภาณุมาศ สุขแสง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ศิริเพญ็ ภู่มหภญิโญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584121507
นางสาวภาณุมาศ สขุแสง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584121508

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมธุรส มิตอาํพนั
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-503การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 C 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>A�ภาษาไทยเพืJอการสืJอสาร1540201 I 3(3-0-6) อ.อบุลวรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) ศิลป์ Cจติวทิยาศิลปศึกษา2070401 A 2(1-2-3) อ.ภทัรภร 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) ศิลป์ Eศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 A 3(2-2-5) อ. ดร.สรไกร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูถ่ายภาพเบื@องตน้2073301 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ > - Comคอมพวิเตอรก์ราฟิกข ั@นสูงสาํหรบัศิลปศึก2073302 B 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูหลกัสูตรและการสอนศิลปศึกษา2073401 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมธุรส มติอาํพนั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ศิริเพญ็ ภู่มหภญิโญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584121508
นางสาวมธุรส มิตอาํพนั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584121509

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรรณี อิ มรตัน์
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-503การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 C 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>A�ภาษาไทยเพืJอการสืJอสาร1540201 I 3(3-0-6) อ.อบุลวรรณ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) ศิลป์ Cจติวทิยาศิลปศึกษา2070401 A 2(1-2-3) อ.ภทัรภร 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) ศิลป์ Eศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 A 3(2-2-5) อ. ดร.สรไกร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูถ่ายภาพเบื@องตน้2073301 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ > - Comคอมพวิเตอรก์ราฟิกข ั@นสูงสาํหรบัศิลปศึก2073302 B 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูหลกัสูตรและการสอนศิลปศึกษา2073401 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววรรณี อิJมรตัน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ศิริเพญ็ ภู่มหภญิโญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584121509
นางสาววรรณี อิ มรตัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584121510

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววราภรณ์ ออ่งวงศ์
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-503การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 C 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) ศิลป์ Cจติวทิยาศิลปศึกษา2070401 A 2(1-2-3) อ.ภทัรภร 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) ศิลป์ Eศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 A 3(2-2-5) อ. ดร.สรไกร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูถ่ายภาพเบื@องตน้2073301 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ > - Comคอมพวิเตอรก์ราฟิกข ั@นสูงสาํหรบัศิลปศึก2073302 B 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูหลกัสูตรและการสอนศิลปศึกษา2073401 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00011 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววราภรณ์ อ่องวงศ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ศิริเพญ็ ภู่มหภญิโญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 0

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584121510
นางสาววราภรณ์ ออ่งวงศ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584121513

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสริภทัร ชยัสุรยิะเดชา
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-503การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 C 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) ศิลป์ Cจติวทิยาศิลปศึกษา2070401 A 2(1-2-3) อ.ภทัรภร 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) ศิลป์ Eศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 A 3(2-2-5) อ. ดร.สรไกร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูถ่ายภาพเบื@องตน้2073301 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ > - Comคอมพวิเตอรก์ราฟิกข ั@นสูงสาํหรบัศิลปศึก2073302 B 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูหลกัสูตรและการสอนศิลปศึกษา2073401 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G��>การถนอมอาหารในชวีติประจาํวนั5070311 A 3(2-2-5) อ. ดร.กญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสริภทัร ชยัสุริยะเดชา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ศิริเพญ็ ภู่มหภญิโญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584121513
นางสาวสริภทัร ชยัสรุิยะเดชา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584121516

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุนิศา ปุ่ มเพชร
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-503การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 C 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) ศิลป์ Cจติวทิยาศิลปศึกษา2070401 A 2(1-2-3) อ.ภทัรภร 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) ศิลป์ Eศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 A 3(2-2-5) อ. ดร.สรไกร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูถ่ายภาพเบื@องตน้2073301 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ > - Comคอมพวิเตอรก์ราฟิกข ั@นสูงสาํหรบัศิลปศึก2073302 B 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูหลกัสูตรและการสอนศิลปศึกษา2073401 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G��>การถนอมอาหารในชวีติประจาํวนั5070311 A 3(2-2-5) อ. ดร.กญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุนิศา ปุ่ มเพชร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ศิริเพญ็ ภู่มหภญิโญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584121516
นางสาวสนิุศา ปุ่ มเพชร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584121517

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุวาร ีอยู่อุน่พะเนา
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-503การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 C 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) ศิลป์ Cจติวทิยาศิลปศึกษา2070401 A 2(1-2-3) อ.ภทัรภร 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) ศิลป์ Eศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 A 3(2-2-5) อ. ดร.สรไกร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูถ่ายภาพเบื@องตน้2073301 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ > - Comคอมพวิเตอรก์ราฟิกข ั@นสูงสาํหรบัศิลปศึก2073302 B 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูหลกัสูตรและการสอนศิลปศึกษา2073401 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00011 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุวารี อยู่อุ่นพะเนา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ศิริเพญ็ ภู่มหภญิโญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 0

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584121517
นางสาวสวุารี อยูอุ่น่พะเนา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584121519

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกติตธิชั พรดัรกัษา
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-503การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 C 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) ศิลป์ Cจติวทิยาศิลปศึกษา2070401 A 2(1-2-3) อ.ภทัรภร 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) ศิลป์ Eศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 A 3(2-2-5) อ. ดร.สรไกร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูถ่ายภาพเบื@องตน้2073301 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ > - Comคอมพวิเตอรก์ราฟิกข ั@นสูงสาํหรบัศิลปศึก2073302 B 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูหลกัสูตรและการสอนศิลปศึกษา2073401 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00011 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกติตธิชั พรดัรกัษา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ศิริเพญ็ ภู่มหภญิโญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 0

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584121519
นายกติตธิชั พรดัรกัษา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584121522

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธวชัชยั ทองสมยั
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-503การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 C 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) ศิลป์ Cจติวทิยาศิลปศึกษา2070401 A 2(1-2-3) อ.ภทัรภร 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) ศิลป์ Eศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 A 3(2-2-5) อ. ดร.สรไกร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูถ่ายภาพเบื@องตน้2073301 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ > - Comคอมพวิเตอรก์ราฟิกข ั@นสูงสาํหรบัศิลปศึก2073302 B 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูหลกัสูตรและการสอนศิลปศึกษา2073401 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G��>การถนอมอาหารในชวีติประจาํวนั5070311 A 3(2-2-5) อ. ดร.กญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธวชัชยั ทองสมยั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ศิริเพญ็ ภู่มหภญิโญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584121522
นายธวชัชยั ทองสมยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584121525

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสมพร โคสนิธิV
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-503การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 C 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) ศิลป์ Cจติวทิยาศิลปศึกษา2070401 A 2(1-2-3) อ.ภทัรภร 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) ศิลป์ Eศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 A 3(2-2-5) อ. ดร.สรไกร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูถ่ายภาพเบื@องตน้2073301 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ > - Comคอมพวิเตอรก์ราฟิกข ั@นสูงสาํหรบัศิลปศึก2073302 B 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูหลกัสูตรและการสอนศิลปศึกษา2073401 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00011 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสมพร โคสนิธิv )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ศิริเพญ็ ภู่มหภญิโญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 0

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584121525
นายสมพร โคสนิธิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584121526

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสราพงษ ์แสงทอง
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-503การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 C 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) ศิลป์ Cจติวทิยาศิลปศึกษา2070401 A 2(1-2-3) อ.ภทัรภร 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) ศิลป์ Eศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 A 3(2-2-5) อ. ดร.สรไกร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูถ่ายภาพเบื@องตน้2073301 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ > - Comคอมพวิเตอรก์ราฟิกข ั@นสูงสาํหรบัศิลปศึก2073302 B 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูหลกัสูตรและการสอนศิลปศึกษา2073401 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G��>การถนอมอาหารในชวีติประจาํวนั5070311 A 3(2-2-5) อ. ดร.กญัญา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสราพงษ ์แสงทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ศิริเพญ็ ภู่มหภญิโญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584121526
นายสราพงษ ์แสงทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584121527

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอรรถพล นุชชมภู
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-503การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 C 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) ศิลป์ Cจติวทิยาศิลปศึกษา2070401 A 2(1-2-3) อ.ภทัรภร 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) ศิลป์ Eศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 A 3(2-2-5) อ. ดร.สรไกร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูถ่ายภาพเบื@องตน้2073301 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ > - Comคอมพวิเตอรก์ราฟิกข ั@นสูงสาํหรบัศิลปศึก2073302 B 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูหลกัสูตรและการสอนศิลปศึกษา2073401 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอรรถพล นุชชมภู )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ศิริเพญ็ ภู่มหภญิโญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 0

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584121527
นายอรรถพล นุชชมภู

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584121528

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอษัฏาวฒุ ิสุขสี
โปรแกรมวชิา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-21/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-503การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 C 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) ศิลป์ Cจติวทิยาศิลปศึกษา2070401 A 2(1-2-3) อ.ภทัรภร 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) ศิลป์ Eศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 A 3(2-2-5) อ. ดร.สรไกร ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูถ่ายภาพเบื@องตน้2073301 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ > - Comคอมพวิเตอรก์ราฟิกข ั@นสูงสาํหรบัศิลปศึก2073302 B 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพญ็ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) เพชรชมพูหลกัสูตรและการสอนศิลปศึกษา2073401 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00011 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอษัฏาวุฒ ิสุขส ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ศิริเพญ็ ภู่มหภญิโญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 0

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584121528
นายอษัฏาวฒุิ สขุสี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143502

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลวรรณ กลิ นเพย
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0C.6�) G6>การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 D 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 L 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6)สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสืJอสารขอ้มลูและเครือขา่ยคอมพวิเตอ4043506 B 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�0เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืJอสาร4120101 R 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกมลวรรณ กลิJนเพย )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.จนัทรว์ด ีไทรทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 9

*
*

24 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143502
นางสาวกมลวรรณ กลิ นเพย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจติตมิา จนัทรม์าก
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0C.6�) G6>การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 D 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 L 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6)สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสืJอสารขอ้มลูและเครือขา่ยคอมพวิเตอ4043506 B 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�0เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืJอสาร4120101 R 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจติตมิา จนัทรม์าก )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.จนัทรว์ด ีไทรทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 9

*
*

24 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143503
นางสาวจติตมิา จนัทรม์าก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑารตัน์ สุวรรณ์นุช  (ทนุ)
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0C.6�) G6>การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 D 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 G 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6)สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสืJอสารขอ้มลูและเครือขา่ยคอมพวิเตอ4043506 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุารตัน ์สุวรรณ์นุช  (ทนุ) )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.จนัทรว์ด ีไทรทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 9

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143504
นางสาวจุฑารตัน์ สวุรรณ์นุช  (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฎฐณิชา เทยีมพาน
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 G 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) G6>การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 D 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 L 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสืJอสารขอ้มลูและเครือขา่ยคอมพวิเตอ4043506 B 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฎัฐณิชา เทยีมพาน )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.จนัทรว์ด ีไทรทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 6

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143505
นางสาวณัฎฐณิชา เทยีมพาน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143507

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวดวงพร นทัสุทธิV
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0C.6�) G6>การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 D 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 G 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสืJอสารขอ้มลูและเครือขา่ยคอมพวิเตอ4043506 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวดวงพร นทัสุทธิv )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.จนัทรว์ด ีไทรทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 6

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143507
นางสาวดวงพร นทัสทุธิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143508

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธญัญรตัน์ พรายแกว้
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) ศว.ฟิสกิส-์6ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 B 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) G6>การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 D 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 L 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>66การคดิและการตดัสนิใจ4040102 E 3(3-0-6) อ.ปิยวฒัน์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6)สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธญัญรตัน ์พรายแกว้ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.จนัทรว์ด ีไทรทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
12

*
*

23 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143508
นางสาวธญัญรตัน์ พรายแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143509

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธดิารตัน์ จาํปาเทศ
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) ศว.ฟิสกิส-์6ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 B 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) G6>การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 D 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 G 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>66การคดิและการตดัสนิใจ4040102 E 3(3-0-6) อ.ปิยวฒัน์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6)สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธิดารตัน ์จาํปาเทศ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.จนัทรว์ด ีไทรทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
12

*
*

23 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143509
นางสาวธิดารตัน์ จาํปาเทศ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวบษุราคมั ขําสุวรรณ
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0C.6�) G6>การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 D 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 G 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสืJอสารขอ้มลูและเครือขา่ยคอมพวิเตอ4043506 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00005 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวบษุราคมั ขาํสุวรรณ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.จนัทรว์ด ีไทรทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 6

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143512
นางสาวบษุราคมั ขําสวุรรณ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143513

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเบญจวรรณ สุภาพวรรณ
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0C.6�) G6>การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 D 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 L 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสืJอสารขอ้มลูและเครือขา่ยคอมพวิเตอ4043506 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00005 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเบญจวรรณ สุภาพวรรณ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.จนัทรว์ด ีไทรทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 6

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143513
นางสาวเบญจวรรณ สภุาพวรรณ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143514

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปิยธดิา โยธา
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0C.6�) G6>การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 D 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 L 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>66สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์2050101 B 3(3-0-6) อ.ศิริวฒัน์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสืJอสารขอ้มลูและเครือขา่ยคอมพวิเตอ4043506 B 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปิยธิดา โยธา )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.จนัทรว์ด ีไทรทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 9

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143514
นางสาวปิยธิดา โยธา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143515

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมณฑติา สุขขํา
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0C.6�) G6>การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 D 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 L 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >)6หลกัการคณิตศาสตร์4041101 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 B 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสืJอสารขอ้มลูและเครือขา่ยคอมพวิเตอ4043506 B 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมณฑติา สุขขาํ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.จนัทรว์ด ีไทรทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 9

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143515
นางสาวมณฑติา สขุขํา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143516

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวระววีรรณ ศรเีหรา
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-401ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 A 2(1-2-3) อ. ดร.ปทัมาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 E 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 D 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 E 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 B 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 B 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 B 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6)สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวระววีรรณ ศรีเหรา )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.จนัทรว์ด ีไทรทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
12

*
*

23 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143516
นางสาวระววีรรณ ศรีเหรา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143517

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรญัชิดา ปญัญาบตุร  (ทนุ)
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0C.6�) G6>การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 D 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 G 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6)สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสืJอสารขอ้มลูและเครือขา่ยคอมพวิเตอ4043506 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรญัชดิา ปญัญาบตุร  (ทนุ) )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.จนัทรว์ด ีไทรทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 9

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143517
นางสาวรญัชิดา ปญัญาบตุร  (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143518

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศศิธร ทองหญีต
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0C.6�) G6>การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 D 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 L 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสืJอสารขอ้มลูและเครือขา่ยคอมพวิเตอ4043506 B 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�0เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืJอสาร4120101 R 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศศิธร ทองหญตี )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.จนัทรว์ด ีไทรทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 6

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143518
นางสาวศศิธร ทองหญีต

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143519

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรนินัท ์ดวงพลอย
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0C.6�) G6>การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 D 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 G 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสืJอสารขอ้มลูและเครือขา่ยคอมพวิเตอ4043506 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00005 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิรินนัท ์ดวงพลอย )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.จนัทรว์ด ีไทรทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 6

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143519
นางสาวศิรินนัท ์ดวงพลอย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143521

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุพตัรา รตันเพิ ม
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0C.6�) G6>การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 D 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 G 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>66สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์2050101 B 3(3-0-6) อ.ศิริวฒัน์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6)สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสืJอสารขอ้มลูและเครือขา่ยคอมพวิเตอ4043506 B 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุพตัรา รตันเพิJม )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.จนัทรว์ด ีไทรทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
12

*
*

24 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143521
นางสาวสพุตัรา รตันเพิ ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143522

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุภาพร รตันวงค์
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0C.6�) G6>การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 D 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 G 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>66สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์2050101 B 3(3-0-6) อ.ศิริวฒัน์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6)สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสืJอสารขอ้มลูและเครือขา่ยคอมพวิเตอ4043506 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00005 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุภาพร รตันวงค ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.จนัทรว์ด ีไทรทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
12

*
*

24 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143522
นางสาวสภุาพร รตันวงค์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143523

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุวมิล ถมยา
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0C.6�) G6>การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 D 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 L 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >>)แคลคูลสั 64042403 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6)สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสืJอสารขอ้มลูและเครือขา่ยคอมพวิเตอ4043506 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุวมิล ถมยา )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.จนัทรว์ด ีไทรทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
12

*
*

24 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143523
นางสาวสวุมิล ถมยา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143524

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอชิรญา ออ่นละมยั
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0C.6�) G6>การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 D 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 G 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสืJอสารขอ้มลูและเครือขา่ยคอมพวิเตอ4043506 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00005 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอชริญา อ่อนละมยั )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.จนัทรว์ด ีไทรทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 6

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143524
นางสาวอชิรญา ออ่นละมยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143525

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอาภาภรณ์ สาตสี
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0C.6�) G6>การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 D 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 G 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6)สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสืJอสารขอ้มลูและเครือขา่ยคอมพวิเตอ4043506 B 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�0เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืJอสาร4120101 R 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอาภาภรณ์ สาตส ี)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.จนัทรว์ด ีไทรทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 9

*
*

24 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143525
นางสาวอาภาภรณ์ สาตสี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143526

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอลุยัภรณ์ ลมุา
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 G 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) G6>การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 D 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >>)แคลคูลสั 64042403 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสืJอสารขอ้มลูและเครือขา่ยคอมพวิเตอ4043506 B 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอลุยัภรณ์ ลมุา )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.จนัทรว์ด ีไทรทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 9

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143526
นางสาวอลุยัภรณ์ ลมุา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143527

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวไอลดา อํ  ายิ9ม
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0C.6�) G6>การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 D 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 G 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 E 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6)สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสืJอสารขอ้มลูและเครือขา่ยคอมพวิเตอ4043506 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00005 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวไอลดา อํ Jายิ@ม )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.จนัทรว์ด ีไทรทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
12

*
*

24 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143527
นางสาวไอลดา อํ  ายิ9ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143528

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชยัพร เศรษฐศภุกูล
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0C.6�) G6>การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 D 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 G 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 E 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสืJอสารขอ้มลูและเครือขา่ยคอมพวิเตอ4043506 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชยัพร เศรษฐศุภกูล )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.จนัทรว์ด ีไทรทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 9

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143528
นายชยัพร เศรษฐศภุกูล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143529

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเดชนรนิทร ์พึ งแยม้
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-401ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 A 2(1-2-3) อ. ดร.ปทัมาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 E 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 C 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 E 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 B 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 B 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 B 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6)สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเดชนรินทร ์พึJงแยม้ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.จนัทรว์ด ีไทรทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
12

*
*

23 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143529
นายเดชนรินทร ์พึ งแยม้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143531

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายปฏภิาณ สงัฆารกัษ์
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 E 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 G 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 E 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6)สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสืJอสารขอ้มลูและเครือขา่ยคอมพวิเตอ4043506 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายปฏภิาณ สงัฆารกัษ ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.จนัทรว์ด ีไทรทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
12

*
*

24 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143531
นายปฏภิาณ สงัฆารกัษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143532

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายปรชัญา สุขสมจติร
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0C.6�) G6>การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 D 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 G 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสืJอสารขอ้มลูและเครือขา่ยคอมพวิเตอ4043506 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00005 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายปรชัญา สุขสมจติร )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.จนัทรว์ด ีไทรทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 6

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143532
นายปรชัญา สขุสมจติร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143533

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายภมิูภทัร คาํเกลี9ยง
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0C.6�) G6>การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 D 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 G 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 E 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสืJอสารขอ้มลูและเครือขา่ยคอมพวิเตอ4043506 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00005 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายภูมภิทัร คาํเกลี@ยง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.จนัทรว์ด ีไทรทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 9

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143533
นายภมิูภทัร คาํเกลี9ยง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143534

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเลอเกยีรต ิเอื ยมศรี
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0C.6�) G6>การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 D 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 G 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 E 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6)สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสืJอสารขอ้มลูและเครือขา่ยคอมพวิเตอ4043506 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00005 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเลอเกยีรต ิเอืJยมศรี )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.จนัทรว์ด ีไทรทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
12

*
*

24 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143534
นายเลอเกยีรต ิเอื ยมศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143535

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสทิธชิยั ศรโีกมล
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0C.6�) G6>การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 D 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 G 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 E 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6)สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสืJอสารขอ้มลูและเครือขา่ยคอมพวิเตอ4043506 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00005 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสทิธิชยั ศรีโกมล )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.จนัทรว์ด ีไทรทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
12

*
*

24 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143535
นายสทิธิชยั ศรีโกมล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143536

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุขสนัต ์สมใจ
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0C.6�) G6>การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 D 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 L 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >>)แคลคูลสั 64042403 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6)สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสืJอสารขอ้มลูและเครือขา่ยคอมพวิเตอ4043506 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุขสนัต ์สมใจ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.จนัทรว์ด ีไทรทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
12

*
*

24 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143536
นายสขุสนัต ์สมใจ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143602

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเกตวุรนิทร ์ทมิเมฆ
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) ศว.ฟิสกิส-์6ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 B 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 E 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 H 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 B 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 B 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสืJอสารขอ้มลูและเครือขา่ยคอมพวิเตอ4043506 B 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเกตวุรินทร ์ทมิเมฆ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 6

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143602
นางสาวเกตวุรินทร ์ทมิเมฆ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143603

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจริาภรณ์ ประดิษฐ ์
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 E 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 H 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 B 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 B 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 B 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6)สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสืJอสารขอ้มลูและเครือขา่ยคอมพวิเตอ4043506 B 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60>เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืJอสาร4120101 K 3(2-2-5) ผศ.ฐติมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00005 C 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจริาภรณ์ ประดษิฐ ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 9

*
*

24 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143603
นางสาวจริาภรณ์ ประดิษฐ ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143604

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชะมยัพร นาคสงิห ์
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) G6)การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 F 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 L 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >>)แคลคูลสั 64042403 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 B 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 B 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 B 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6)สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสืJอสารขอ้มลูและเครือขา่ยคอมพวิเตอ4043506 B 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชะมยัพร นาคสงิห ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
12

*
*

24 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143604
นางสาวชะมยัพร นาคสงิห ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143605

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐธดิา แกว้กรูด
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 E 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 H 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 B 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 B 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 B 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสืJอสารขอ้มลูและเครือขา่ยคอมพวิเตอ4043506 B 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00005 C 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัธิดา แกว้กรูด )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 6

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143605
นางสาวณัฐธิดา แกว้กรูด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143606

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณิชชา วงคส์กลุ
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) ศว.ฟิสกิส-์6ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 B 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) G6>การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 D 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 L 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>66การคดิและการตดัสนิใจ4040102 E 3(3-0-6) อ.ปิยวฒัน์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6)สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณิชชา วงคส์กลุ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
12

*
*

23 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143606
นางสาวณิชชา วงคส์กลุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143608

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธรีารตัน์ คาํหงษ ์ (ทนุ)
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 E 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 H 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 E 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 B 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 B 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 B 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6)สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธีรารตัน ์คาํหงษ ์ (ทนุ) )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143608
นางสาวธีรารตัน์ คาํหงษ ์ (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143609

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิรชา สนิเหลอื
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 E 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 H 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 B 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 B 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 B 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6)สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสืJอสารขอ้มลูและเครือขา่ยคอมพวิเตอ4043506 B 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60>เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืJอสาร4120101 K 3(2-2-5) ผศ.ฐติมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00005 C 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนิรชา สนิเหลอื )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 9

*
*

24 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143609
นางสาวนิรชา สนิเหลอื

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143611

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเบญจมาพร กลิ นมาลยั
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 E 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 H 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 E 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 B 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 B 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 B 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6)สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเบญจมาพร กลิJนมาลยั )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143611
นางสาวเบญจมาพร กลิ นมาลยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143612

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปภสัรา อรุะอารยี ์
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 E 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 H 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 B 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 B 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 B 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6)สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�0เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืJอสาร4120101 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปภสัรา อรุะอารีย ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 9

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143612
นางสาวปภสัรา อรุะอารีย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143613

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชิญาภา บวัขาว
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 E 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 H 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 E 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 B 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 B 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 B 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6)สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00005 C 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพชิญาภา บวัขาว )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143613
นางสาวพชิญาภา บวัขาว

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143614

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมลวภิา วฒันา
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 E 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 H 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 B 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 B 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 B 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6)สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสืJอสารขอ้มลูและเครือขา่ยคอมพวิเตอ4043506 B 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�0เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืJอสาร4120101 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00005 C 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมลวภิา วฒันา )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 9

*
*

24 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143614
นางสาวมลวภิา วฒันา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143615

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรชัดาภรณ์ ศรสีุวรรณ
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) ศว.ฟิสกิส-์6ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 B 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 E 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 H 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 B 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 B 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6)สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรชัดาภรณ์ ศรีสุวรรณ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
 9

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143615
นางสาวรชัดาภรณ์ ศรีสวุรรณ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143616

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศตพร ชยัสุรยิะเดชา
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 E 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 H 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 E 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสืJอสารขอ้มลูและเครือขา่ยคอมพวิเตอ4043506 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศตพร ชยัสุริยะเดชา )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 9

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143616
นางสาวศตพร ชยัสรุิยะเดชา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143617

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศศิวมิล จนัทรว์งค์
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 E 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 H 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6)สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสืJอสารขอ้มลูและเครือขา่ยคอมพวิเตอ4043506 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศศิวมิล จนัทรว์งค ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 9

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143617
นางสาวศศิวมิล จนัทรว์งค ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143618

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวโศภา แกว้ทอง
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 E 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 H 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 B 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 B 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 B 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสืJอสารขอ้มลูและเครือขา่ยคอมพวิเตอ4043506 B 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00005 C 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวโศภา แกว้ทอง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 6

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143618
นางสาวโศภา แกว้ทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143620

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุภาพร บวันิทาน
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 E 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 H 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 B 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 B 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 B 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6)สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�0เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืJอสาร4120101 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุภาพร บวันิทาน )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 9

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143620
นางสาวสภุาพร บวันิทาน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143621

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุรนิทพิย ์เพิ มทรพัย์
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 E 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 H 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 E 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00005 C 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุรินทพิย ์เพิJมทรพัย ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 3

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143621
นางสาวสรุินทพิย ์เพิ มทรพัย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143623

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวองัคณา สุขมณี
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 E 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 H 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 E 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 B 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 B 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 B 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6)สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสืJอสารขอ้มลูและเครือขา่ยคอมพวิเตอ4043506 B 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00005 C 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวองัคณา สุขมณี )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
12

*
*

24 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143623
นางสาวองัคณา สขุมณี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143624

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอศิราภรณ์ พูลสวสัดิV
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 E 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 H 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 E 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 B 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 B 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 B 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6)สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอศิราภรณ์ พูลสวสัดิv )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143624
นางสาวอศิราภรณ์ พูลสวสัดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143626

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายคาํรณ อนิทรค์ง
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 E 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 H 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 E 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6)สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสืJอสารขอ้มลูและเครือขา่ยคอมพวิเตอ4043506 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายคาํรณ อนิทรค์ง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
12

*
*

24 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143626
นายคาํรณ อนิทรค์ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143627

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐวฒุ ิสเีหลอืง
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-401ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 A 2(1-2-3) อ. ดร.ปทัมาพร > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 E 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 D 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 E 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 B 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 B 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 B 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6)สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัวุฒ ิสเีหลอืง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
12

*
*

23 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143627
นายณัฐวฒุิ สเีหลอืง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143628

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเทอดศกัดิV เจรญิพงษ์
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 E 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 H 3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 E 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6)สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยการสืJอสารขอ้มลูและเครือขา่ยคอมพวิเตอ4043506 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเทอดศกัดิv เจริญพงษ ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
12

*
*

24 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143628
นายเทอดศกัดิV เจริญพงษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143631

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายภาสกร แฉ่งฉายา
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) ศว.ฟิสกิส-์6ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 B 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) G6>การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 D 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 L 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>66การคดิและการตดัสนิใจ4040102 E 3(3-0-6) อ.ปิยวฒัน์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6)สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายภาสกร แฉ่งฉายา )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11
12

*
*

23 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143631
นายภาสกร แฉ่งฉายา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143632

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเมทพิร นํ9ามิตร
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) ศว.ฟิสกิส-์6ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 B 2(1-2-3) อ.วริษา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 L 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6)สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเมทพิร นํ@ามติร )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
 9

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143632
นายเมทพิร นํ9ามิตร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143633

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรวฒุ ิช่วยประดิษฐ ์
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0C.6�) G6>การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 D 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 L 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 E 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 A 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวรวุฒ ิช่วยประดษิฐ ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 9

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143633
นายวรวฒุิ ช่วยประดิษฐ ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584143636

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอมฤทธิV แสนกองแกว้  (ทนุ)
โปรแกรมวชิา คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-43/6
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-0).6�) SU-404การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 G 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-408การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 E 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) SU-502การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 C 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >>)แคลคูลสั 64042403 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) คอมแพทยแ์ผนไทยหลกัการเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต4042503 B 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) >>0พชีคณิตนามธรรม4043202 B 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) >6Aเรขาคณิตเบื@องตน้4043301 B 3(3-0-6) ผศ.ธีรพทิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอมฤทธิv แสนกองแกว้  (ทนุ) )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.สุวรรณ จนัทรแ์จ่มใส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 9

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584143636
นายอมฤทธิV แสนกองแกว้  (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584145501

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัทมณี โพธิVไทรย์
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5841-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) G6)หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 D 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 I 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-505การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 D 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>�Aภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 Z 3(3-0-6) อ.ธิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>6)เพชรบรุีศึกษา2500105 E 3(3-0-6) อ.พนสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) C00�การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 B 3(2-2-5) อ. ดร.เวธกา, > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) C00�ผศ. ดร.บษุกร, อ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) C0Gเคมอีนินทรีย ์)4022203 A 3(3-0-6) ผศ.วชัราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) C0Eปฏบิตักิารเคมอีนินทรีย ์)4022204 A 1(0-3) ผศ.วชัราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (00.6�-06.6�) >)6สมัมนาเคมี4023901 A 1(0-2) อ. ดร.เวธกา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจนัทมณี โพธิvไทรย ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สุธิดา ทองคาํ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 9

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584145501
นางสาวจนัทมณี โพธิVไทรย์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584145503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวดวงพร เตง๋จงดี
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5841-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) G6)หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 D 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 I 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-505การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 D 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)�จริยธรรมและทกัษะชวีติ1510101 G 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>�Aภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 Z 3(3-0-6) อ.ธิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) C00�การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 B 3(2-2-5) อ. ดร.เวธกา, > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) C00�ผศ. ดร.บษุกร, อ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) C0Gเคมอีนินทรีย ์)4022203 A 3(3-0-6) ผศ.วชัราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) C0Eปฏบิตักิารเคมอีนินทรีย ์)4022204 A 1(0-3) ผศ.วชัราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (00.6�-06.6�) >)6สมัมนาเคมี4023901 A 1(0-2) อ. ดร.เวธกา
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00008 C 0(0-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00009 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวดวงพร เตง๋จงด ี)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สุธิดา ทองคาํ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 9

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584145503
นางสาวดวงพร เตง๋จงดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584145505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนพร นิลทอง
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5841-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) G6)หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 D 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 I 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-505การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 D 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>�Aภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 Z 3(3-0-6) อ.ธิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>6)เพชรบรุีศึกษา2500105 E 3(3-0-6) อ.พนสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) C00�การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 B 3(2-2-5) อ. ดร.เวธกา, > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) C00�ผศ. ดร.บษุกร, อ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) C0Gเคมอีนินทรีย ์)4022203 A 3(3-0-6) ผศ.วชัราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) C0Eปฏบิตักิารเคมอีนินทรีย ์)4022204 A 1(0-3) ผศ.วชัราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (00.6�-06.6�) >)6สมัมนาเคมี4023901 A 1(0-2) อ. ดร.เวธกา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธนพร นิลทอง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สุธิดา ทองคาํ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 9

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584145505
นางสาวธนพร นิลทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584145506

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิชนนัท ์พุม่พวง
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5841-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) G6)หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 D 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 I 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-505การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 D 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)�จริยธรรมและทกัษะชวีติ1510101 G 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>)6ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 B 3(3-0-6) อ.ศิริกลุ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) C00�การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 B 3(2-2-5) อ. ดร.เวธกา, > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) C00�ผศ. ดร.บษุกร, อ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) C0Gเคมอีนินทรีย ์)4022203 A 3(3-0-6) ผศ.วชัราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) C0Eปฏบิตักิารเคมอีนินทรีย ์)4022204 A 1(0-3) ผศ.วชัราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (00.6�-06.6�) >)6สมัมนาเคมี4023901 A 1(0-2) อ. ดร.เวธกา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนิชนนัท ์พุ่มพวง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สุธิดา ทองคาํ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 9

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584145506
นางสาวนิชนนัท ์พุม่พวง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584145507

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนูรอาซมีี เลาะ   (ทนุ)
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5841-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) G6)หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 D 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 I 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-505การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 D 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)�จริยธรรมและทกัษะชวีติ1510101 G 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>�Aภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 Z 3(3-0-6) อ.ธิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) C00�การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 B 3(2-2-5) อ. ดร.เวธกา, > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) C00�ผศ. ดร.บษุกร, อ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) C0Gเคมอีนินทรีย ์)4022203 A 3(3-0-6) ผศ.วชัราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) C0Eปฏบิตักิารเคมอีนินทรีย ์)4022204 A 1(0-3) ผศ.วชัราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (00.6�-06.6�) >)6สมัมนาเคมี4023901 A 1(0-2) อ. ดร.เวธกา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนูรอาซมี ีเลาะ   (ทนุ) )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สุธิดา ทองคาํ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 9

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584145507
นางสาวนูรอาซีมี เลาะ   (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584145509

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปนดัดา ออ่นนุ่ม
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5841-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) G6)หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 D 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 I 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-505การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 D 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>�Aภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 Z 3(3-0-6) อ.ธิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>6)เพชรบรุีศึกษา2500105 E 3(3-0-6) อ.พนสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) C00�การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 B 3(2-2-5) อ. ดร.เวธกา, > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) C00�ผศ. ดร.บษุกร, อ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) C0Gเคมอีนินทรีย ์)4022203 A 3(3-0-6) ผศ.วชัราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) C0Eปฏบิตักิารเคมอีนินทรีย ์)4022204 A 1(0-3) ผศ.วชัราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (00.6�-06.6�) >)6สมัมนาเคมี4023901 A 1(0-2) อ. ดร.เวธกา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปนดัดา อ่อนนุ่ม )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สุธิดา ทองคาํ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 9

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584145509
นางสาวปนดัดา ออ่นนุ่ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584145510

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปิยะณัฐ หสัดี
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5841-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) G6)หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 D 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 I 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-505การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 D 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)�จริยธรรมและทกัษะชวีติ1510101 G 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 A 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) C00�การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 B 3(2-2-5) อ. ดร.เวธกา, > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) C00�ผศ. ดร.บษุกร, อ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) C0Gเคมอีนินทรีย ์)4022203 A 3(3-0-6) ผศ.วชัราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) C0Eปฏบิตักิารเคมอีนินทรีย ์)4022204 A 1(0-3) ผศ.วชัราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (00.6�-06.6�) >)6สมัมนาเคมี4023901 A 1(0-2) อ. ดร.เวธกา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปิยะณฐั หสัด ี)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สุธิดา ทองคาํ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 9

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584145510
นางสาวปิยะณัฐ หสัดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584145511

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวแพรวพรรณ เพชรประดบั
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5841-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) G6)หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 D 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 I 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-505การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 D 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)�จริยธรรมและทกัษะชวีติ1510101 G 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>)6ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 B 3(3-0-6) อ.ศิริกลุ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) C00�การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 B 3(2-2-5) อ. ดร.เวธกา, > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) C00�ผศ. ดร.บษุกร, อ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) C0Gเคมอีนินทรีย ์)4022203 A 3(3-0-6) ผศ.วชัราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) C0Eปฏบิตักิารเคมอีนินทรีย ์)4022204 A 1(0-3) ผศ.วชัราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (00.6�-06.6�) >)6สมัมนาเคมี4023901 A 1(0-2) อ. ดร.เวธกา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวแพรวพรรณ เพชรประดบั )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สุธิดา ทองคาํ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 9

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584145511
นางสาวแพรวพรรณ เพชรประดบั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584145512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมนฑาณี ฉิมพลี
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5841-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) G6)หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 D 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 I 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-505การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 D 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>�Aภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 Z 3(3-0-6) อ.ธิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>6)เพชรบรุีศึกษา2500105 E 3(3-0-6) อ.พนสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) C00�การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 B 3(2-2-5) อ. ดร.เวธกา, > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) C00�ผศ. ดร.บษุกร, อ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) C0Gเคมอีนินทรีย ์)4022203 A 3(3-0-6) ผศ.วชัราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) C0Eปฏบิตักิารเคมอีนินทรีย ์)4022204 A 1(0-3) ผศ.วชัราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (00.6�-06.6�) >)6สมัมนาเคมี4023901 A 1(0-2) อ. ดร.เวธกา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมนฑาณี ฉิมพล ี)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สุธิดา ทองคาํ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 9

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584145512
นางสาวมนฑาณี ฉิมพลี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584145513

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรตันา จนัทวี
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5841-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) G6)หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 D 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 I 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-505การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 D 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>�Aภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 Z 3(3-0-6) อ.ธิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>6)เพชรบรุีศึกษา2500105 E 3(3-0-6) อ.พนสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) C00�การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 B 3(2-2-5) อ. ดร.เวธกา, > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) C00�ผศ. ดร.บษุกร, อ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) C0Gเคมอีนินทรีย ์)4022203 A 3(3-0-6) ผศ.วชัราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) C0Eปฏบิตักิารเคมอีนินทรีย ์)4022204 A 1(0-3) ผศ.วชัราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (00.6�-06.6�) >)6สมัมนาเคมี4023901 A 1(0-2) อ. ดร.เวธกา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรตันา จนัทว ี)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สุธิดา ทองคาํ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 9

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584145513
นางสาวรตันา จนัทวี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584145514

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววนัวสิาข ์ศรนีนัทร ์
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5841-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) G6)หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 D 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 I 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-505การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 D 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>�Aภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 Z 3(3-0-6) อ.ธิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>6)เพชรบรุีศึกษา2500105 E 3(3-0-6) อ.พนสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) C00�การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 B 3(2-2-5) อ. ดร.เวธกา, > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) C00�ผศ. ดร.บษุกร, อ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) C0Gเคมอีนินทรีย ์)4022203 A 3(3-0-6) ผศ.วชัราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) C0Eปฏบิตักิารเคมอีนินทรีย ์)4022204 A 1(0-3) ผศ.วชัราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (00.6�-06.6�) >)6สมัมนาเคมี4023901 A 1(0-2) อ. ดร.เวธกา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววนัวสิาข ์ศรีนนัทร ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สุธิดา ทองคาํ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 9

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584145514
นางสาววนัวสิาข ์ศรีนนัทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584145516

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุณีรตัน์ ชูแกว้
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5841-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) G6)หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 D 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 I 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-505การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 D 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) C00�การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 B 3(2-2-5) อ. ดร.เวธกา, > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) C00�ผศ. ดร.บษุกร, อ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) C0Gเคมอีนินทรีย ์)4022203 A 3(3-0-6) ผศ.วชัราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) C0Eปฏบิตักิารเคมอีนินทรีย ์)4022204 A 1(0-3) ผศ.วชัราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (00.6�-06.6�) >)6สมัมนาเคมี4023901 A 1(0-2) อ. ดร.เวธกา
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00008 C 0(0-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00009 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุณีรตัน ์ชูแกว้ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สุธิดา ทองคาํ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 3

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584145516
นางสาวสณีุรตัน์ ชูแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584145517

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุวรรณี ศรมีาศ
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5841-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) G6)หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 D 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 I 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-505การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 D 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)�จริยธรรมและทกัษะชวีติ1510101 G 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>)6ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 B 3(3-0-6) อ.ศิริกลุ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) C00�การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 B 3(2-2-5) อ. ดร.เวธกา, > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) C00�ผศ. ดร.บษุกร, อ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) C0Gเคมอีนินทรีย ์)4022203 A 3(3-0-6) ผศ.วชัราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) C0Eปฏบิตักิารเคมอีนินทรีย ์)4022204 A 1(0-3) ผศ.วชัราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (00.6�-06.6�) >)6สมัมนาเคมี4023901 A 1(0-2) อ. ดร.เวธกา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุวรรณี ศรีมาศ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สุธิดา ทองคาํ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 9

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584145517
นางสาวสวุรรณี ศรีมาศ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584145518

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอนิทมิา มิตรดี
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5841-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) G6)หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 D 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 I 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-505การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 D 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>�Aภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 Z 3(3-0-6) อ.ธิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>6)เพชรบรุีศึกษา2500105 E 3(3-0-6) อ.พนสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) C00�การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 B 3(2-2-5) อ. ดร.เวธกา, > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) C00�ผศ. ดร.บษุกร, อ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) C0Gเคมอีนินทรีย ์)4022203 A 3(3-0-6) ผศ.วชัราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) C0Eปฏบิตักิารเคมอีนินทรีย ์)4022204 A 1(0-3) ผศ.วชัราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (00.6�-06.6�) >)6สมัมนาเคมี4023901 A 1(0-2) อ. ดร.เวธกา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอนิทมิา มติรด ี)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สุธิดา ทองคาํ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 9

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584145518
นางสาวอนิทมิา มิตรดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584145520

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศภุกจิ เหลอืงทอง
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5841-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) G6)หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 D 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 I 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-505การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 D 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)�จริยธรรมและทกัษะชวีติ1510101 G 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>�Aภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 Z 3(3-0-6) อ.ธิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) C00�การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 B 3(2-2-5) อ. ดร.เวธกา, > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) C00�ผศ. ดร.บษุกร, อ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) C0Gเคมอีนินทรีย ์)4022203 A 3(3-0-6) ผศ.วชัราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) C0Eปฏบิตักิารเคมอีนินทรีย ์)4022204 A 1(0-3) ผศ.วชัราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (00.6�-06.6�) >)6สมัมนาเคมี4023901 A 1(0-2) อ. ดร.เวธกา
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00008 C 0(0-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00009 B 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศุภกจิ เหลอืงทอง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สุธิดา ทองคาํ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 9

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584145520
นายศภุกจิ เหลอืงทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584145522

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุง่นภา คมขํา
โปรแกรมวชิา เคมีปรญิญาตร ี� ปี

5841-45/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) G6)หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 D 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 I 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-505การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 D 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)�จริยธรรมและทกัษะชวีติ1510101 G 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 A 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) C00�การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 B 3(2-2-5) อ. ดร.เวธกา, > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) C00�ผศ. ดร.บษุกร, อ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) C0Gเคมอีนินทรีย ์)4022203 A 3(3-0-6) ผศ.วชัราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) C0Eปฏบิตักิารเคมอีนินทรีย ์)4022204 A 1(0-3) ผศ.วชัราภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (00.6�-06.6�) >)6สมัมนาเคมี4023901 A 1(0-2) อ. ดร.เวธกา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรุ่งนภา คมขาํ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สุธิดา ทองคาํ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 9

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584145522
นางสาวรุ่งนภา คมขํา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584148502

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชมภนุูช เปี ยมทรพัย์
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5841-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์0ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 D 2(1-2-3) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 J 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-505การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 E 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) C0Gการเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์4014901 A 1(0-3) ผศ.สุภาดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การวจิยัวทิยาศาสตร์4014902 A 3(2-2-5) ผศ.สุภาดา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >66สมัมนาวทิยาศาสตร์4014903 A 1(0-3) อ. ดร.ปทัมาพร G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0�.6�-0).6�) C00�, พฤ. (00.6�-0).6�) C0�เคมวีเิคราะห์4022601 A 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) C0�ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 A 1(0-3) อ.สุธิดา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) C000, ศ. (�E.6�-0�.6�)สถติวิเิคราะห ์04052101 A 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชมภูนุช เปีJยมทรพัย ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วราภรณ์ นิสสภา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584148502
นางสาวชมภนุูช เปี ยมทรพัย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584148503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชวลัลกัษณ์ นวลมี
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5841-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์0ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 D 2(1-2-3) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 J 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-505การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 E 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) C0Gการเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์4014901 A 1(0-3) ผศ.สุภาดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การวจิยัวทิยาศาสตร์4014902 A 3(2-2-5) ผศ.สุภาดา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >66สมัมนาวทิยาศาสตร์4014903 A 1(0-3) อ. ดร.ปทัมาพร G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0�.6�-0).6�) C00�, พฤ. (00.6�-0).6�) C0�เคมวีเิคราะห์4022601 A 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) C0�ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 A 1(0-3) อ.สุธิดา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) C000, ศ. (�E.6�-0�.6�)สถติวิเิคราะห ์04052101 A 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00010 E 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชวลัลกัษณ์ นวลม ี)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วราภรณ์ นิสสภา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584148503
นางสาวชวลัลกัษณ์ นวลมี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584148504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนรกีานต ์เสยีงลํ9า
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5841-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์0ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 D 2(1-2-3) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 J 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-505การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 E 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) C0Gการเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์4014901 A 1(0-3) ผศ.สุภาดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การวจิยัวทิยาศาสตร์4014902 A 3(2-2-5) ผศ.สุภาดา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >66สมัมนาวทิยาศาสตร์4014903 A 1(0-3) อ. ดร.ปทัมาพร G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0�.6�-0).6�) C00�, พฤ. (00.6�-0).6�) C0�เคมวีเิคราะห์4022601 A 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) C0�ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 A 1(0-3) อ.สุธิดา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) C000, ศ. (�E.6�-0�.6�)สถติวิเิคราะห ์04052101 A 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00010 E 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนรีกานต ์เสยีงล ํ@า )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วราภรณ์ นิสสภา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584148504
นางสาวนรีกานต ์เสยีงลํ9า

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584148506

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเบญจมาศ เปียเนตร
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5841-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์0ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 D 2(1-2-3) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 J 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-505การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 E 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) C0Gการเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์4014901 A 1(0-3) ผศ.สุภาดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การวจิยัวทิยาศาสตร์4014902 A 3(2-2-5) ผศ.สุภาดา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >66สมัมนาวทิยาศาสตร์4014903 A 1(0-3) อ. ดร.ปทัมาพร G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0�.6�-0).6�) C00�, พฤ. (00.6�-0).6�) C0�เคมวีเิคราะห์4022601 A 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) C0�ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 A 1(0-3) อ.สุธิดา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) C000, ศ. (�E.6�-0�.6�)สถติวิเิคราะห ์04052101 A 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเบญจมาศ เปียเนตร )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วราภรณ์ นิสสภา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584148506
นางสาวเบญจมาศ เปียเนตร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584148507

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเบญจวรรณ บวับงัใบ
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5841-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์0ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 D 2(1-2-3) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 J 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-505การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 E 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) C0Gการเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์4014901 A 1(0-3) ผศ.สุภาดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การวจิยัวทิยาศาสตร์4014902 A 3(2-2-5) ผศ.สุภาดา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >66สมัมนาวทิยาศาสตร์4014903 A 1(0-3) อ. ดร.ปทัมาพร G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0�.6�-0).6�) C00�, พฤ. (00.6�-0).6�) C0�เคมวีเิคราะห์4022601 A 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) C0�ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 A 1(0-3) อ.สุธิดา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) C000, ศ. (�E.6�-0�.6�)สถติวิเิคราะห ์04052101 A 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเบญจวรรณ บวับงัใบ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วราภรณ์ นิสสภา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584148507
นางสาวเบญจวรรณ บวับงัใบ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584148508

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปภาวรนิท ์วนาววิฒัน์กลุ
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5841-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์0ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 D 2(1-2-3) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 J 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-505การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 E 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) C0Gการเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์4014901 A 1(0-3) ผศ.สุภาดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การวจิยัวทิยาศาสตร์4014902 A 3(2-2-5) ผศ.สุภาดา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >66สมัมนาวทิยาศาสตร์4014903 A 1(0-3) อ. ดร.ปทัมาพร G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0�.6�-0).6�) C00�, พฤ. (00.6�-0).6�) C0�เคมวีเิคราะห์4022601 A 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) C0�ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 A 1(0-3) อ.สุธิดา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) C000, ศ. (�E.6�-0�.6�)สถติวิเิคราะห ์04052101 A 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปภาวรินท ์วนาววิฒันก์ลุ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วราภรณ์ นิสสภา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584148508
นางสาวปภาวรินท ์วนาววิฒัน์กลุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584148509

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวไพรตัน์ บญุเกดิ
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5841-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์0ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 D 2(1-2-3) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 J 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-505การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 E 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) C0Gการเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์4014901 A 1(0-3) ผศ.สุภาดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การวจิยัวทิยาศาสตร์4014902 A 3(2-2-5) ผศ.สุภาดา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >66สมัมนาวทิยาศาสตร์4014903 A 1(0-3) อ. ดร.ปทัมาพร G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0�.6�-0).6�) C00�, พฤ. (00.6�-0).6�) C0�เคมวีเิคราะห์4022601 A 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) C0�ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 A 1(0-3) อ.สุธิดา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) C000, ศ. (�E.6�-0�.6�)สถติวิเิคราะห ์04052101 A 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวไพรตัน ์บญุเกดิ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วราภรณ์ นิสสภา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584148509
นางสาวไพรตัน์ บญุเกดิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584148510

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภทัทริา กตะศรลีา
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5841-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์0ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 D 2(1-2-3) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 J 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-505การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 E 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) C0Gการเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์4014901 A 1(0-3) ผศ.สุภาดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การวจิยัวทิยาศาสตร์4014902 A 3(2-2-5) ผศ.สุภาดา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >66สมัมนาวทิยาศาสตร์4014903 A 1(0-3) อ. ดร.ปทัมาพร G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0�.6�-0).6�) C00�, พฤ. (00.6�-0).6�) C0�เคมวีเิคราะห์4022601 A 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) C0�ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 A 1(0-3) อ.สุธิดา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) C000, ศ. (�E.6�-0�.6�)สถติวิเิคราะห ์04052101 A 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภทัทริา กตะศรีลา )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วราภรณ์ นิสสภา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584148510
นางสาวภทัทริา กตะศรีลา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584148511

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววราภรณ์ พมิพท่์าโพธิV
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5841-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์0ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 D 2(1-2-3) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 J 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-505การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 E 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) C0Gการเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์4014901 A 1(0-3) ผศ.สุภาดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การวจิยัวทิยาศาสตร์4014902 A 3(2-2-5) ผศ.สุภาดา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >66สมัมนาวทิยาศาสตร์4014903 A 1(0-3) อ. ดร.ปทัมาพร G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0�.6�-0).6�) C00�, พฤ. (00.6�-0).6�) C0�เคมวีเิคราะห์4022601 A 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) C0�ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 A 1(0-3) อ.สุธิดา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) C000, ศ. (�E.6�-0�.6�)สถติวิเิคราะห ์04052101 A 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววราภรณ์ พมิพท์่าโพธิv )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วราภรณ์ นิสสภา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584148511
นางสาววราภรณ์ พมิพท์า่โพธิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584148512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรญิา บดุดี
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5841-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์0ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 D 2(1-2-3) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 J 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-505การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 E 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) C0Gการเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์4014901 A 1(0-3) ผศ.สุภาดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การวจิยัวทิยาศาสตร์4014902 A 3(2-2-5) ผศ.สุภาดา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >66สมัมนาวทิยาศาสตร์4014903 A 1(0-3) อ. ดร.ปทัมาพร G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0�.6�-0).6�) C00�, พฤ. (00.6�-0).6�) C0�เคมวีเิคราะห์4022601 A 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) C0�ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 A 1(0-3) อ.สุธิดา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) C000, ศ. (�E.6�-0�.6�)สถติวิเิคราะห ์04052101 A 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววริญา บดุด ี)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วราภรณ์ นิสสภา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584148512
นางสาววริญา บดุดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584148513

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววจิติรา เตม็หน
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5841-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์0ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 D 2(1-2-3) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 J 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-505การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 E 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) C0Gการเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์4014901 A 1(0-3) ผศ.สุภาดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การวจิยัวทิยาศาสตร์4014902 A 3(2-2-5) ผศ.สุภาดา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >66สมัมนาวทิยาศาสตร์4014903 A 1(0-3) อ. ดร.ปทัมาพร G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0�.6�-0).6�) C00�, พฤ. (00.6�-0).6�) C0�เคมวีเิคราะห์4022601 A 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) C0�ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 A 1(0-3) อ.สุธิดา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) C000, ศ. (�E.6�-0�.6�)สถติวิเิคราะห ์04052101 A 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววจิติรา เต็มหน )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วราภรณ์ นิสสภา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584148513
นางสาววจิติรา เตม็หน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584148514

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววจิติรา สุขใส
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5841-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์0ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 D 2(1-2-3) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 J 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-505การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 E 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) C0Gการเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์4014901 A 1(0-3) ผศ.สุภาดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การวจิยัวทิยาศาสตร์4014902 A 3(2-2-5) ผศ.สุภาดา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >66สมัมนาวทิยาศาสตร์4014903 A 1(0-3) อ. ดร.ปทัมาพร G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0�.6�-0).6�) C00�, พฤ. (00.6�-0).6�) C0�เคมวีเิคราะห์4022601 A 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) C0�ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 A 1(0-3) อ.สุธิดา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) C000, ศ. (�E.6�-0�.6�)สถติวิเิคราะห ์04052101 A 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววจิติรา สุขใส )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วราภรณ์ นิสสภา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584148514
นางสาววจิติรา สขุใส

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584148515

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศรวณีย ์เกษหอม
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5841-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์0ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 D 2(1-2-3) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 J 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-505การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 E 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) C0Gการเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์4014901 A 1(0-3) ผศ.สุภาดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การวจิยัวทิยาศาสตร์4014902 A 3(2-2-5) ผศ.สุภาดา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >66สมัมนาวทิยาศาสตร์4014903 A 1(0-3) อ. ดร.ปทัมาพร G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0�.6�-0).6�) C00�, พฤ. (00.6�-0).6�) C0�เคมวีเิคราะห์4022601 A 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) C0�ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 A 1(0-3) อ.สุธิดา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) C000, ศ. (�E.6�-0�.6�)สถติวิเิคราะห ์04052101 A 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศรวณีย ์เกษหอม )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วราภรณ์ นิสสภา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584148515
นางสาวศรวณีย ์เกษหอม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584148516

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศนัสนีย ์เขื อนศิริ
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5841-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์0ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 D 2(1-2-3) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 J 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-505การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 E 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) C0Gการเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์4014901 A 1(0-3) ผศ.สุภาดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การวจิยัวทิยาศาสตร์4014902 A 3(2-2-5) ผศ.สุภาดา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >66สมัมนาวทิยาศาสตร์4014903 A 1(0-3) อ. ดร.ปทัมาพร G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0�.6�-0).6�) C00�, พฤ. (00.6�-0).6�) C0�เคมวีเิคราะห์4022601 A 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) C0�ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 A 1(0-3) อ.สุธิดา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) C000, ศ. (�E.6�-0�.6�)สถติวิเิคราะห ์04052101 A 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศนัสนีย ์เขืJอนศิริ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วราภรณ์ นิสสภา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584148516
นางสาวศนัสนีย ์เขื อนศิริ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584148517

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสริพิร มาเมือง
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5841-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์0ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 D 2(1-2-3) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 J 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-505การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 E 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) C0Gการเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์4014901 A 1(0-3) ผศ.สุภาดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การวจิยัวทิยาศาสตร์4014902 A 3(2-2-5) ผศ.สุภาดา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >66สมัมนาวทิยาศาสตร์4014903 A 1(0-3) อ. ดร.ปทัมาพร G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0�.6�-0).6�) C00�, พฤ. (00.6�-0).6�) C0�เคมวีเิคราะห์4022601 A 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) C0�ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 A 1(0-3) อ.สุธิดา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) C000, ศ. (�E.6�-0�.6�)สถติวิเิคราะห ์04052101 A 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสริิพร มาเมอืง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วราภรณ์ นิสสภา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584148517
นางสาวสริิพร มาเมือง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584148518

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสริริตัน์ ทรายแกว้
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5841-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์0ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 D 2(1-2-3) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 J 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-505การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 E 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) C0Gการเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์4014901 A 1(0-3) ผศ.สุภาดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การวจิยัวทิยาศาสตร์4014902 A 3(2-2-5) ผศ.สุภาดา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >66สมัมนาวทิยาศาสตร์4014903 A 1(0-3) อ. ดร.ปทัมาพร G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0�.6�-0).6�) C00�, พฤ. (00.6�-0).6�) C0�เคมวีเิคราะห์4022601 A 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) C0�ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 A 1(0-3) อ.สุธิดา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) C000, ศ. (�E.6�-0�.6�)สถติวิเิคราะห ์04052101 A 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00010 E 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสริิรตัน ์ทรายแกว้ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วราภรณ์ นิสสภา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584148518
นางสาวสริิรตัน์ ทรายแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584148519

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุตาภทัร ทองมาก
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5841-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์0ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 D 2(1-2-3) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 J 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-505การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 E 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) C0Gการเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์4014901 A 1(0-3) ผศ.สุภาดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การวจิยัวทิยาศาสตร์4014902 A 3(2-2-5) ผศ.สุภาดา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >66สมัมนาวทิยาศาสตร์4014903 A 1(0-3) อ. ดร.ปทัมาพร G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0�.6�-0).6�) C00�, พฤ. (00.6�-0).6�) C0�เคมวีเิคราะห์4022601 A 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) C0�ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 A 1(0-3) อ.สุธิดา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) C000, ศ. (�E.6�-0�.6�)สถติวิเิคราะห ์04052101 A 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุตาภทัร ทองมาก )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วราภรณ์ นิสสภา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584148519
นางสาวสตุาภทัร ทองมาก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584148520

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอณัศยา บวบเมือง
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5841-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์0ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 D 2(1-2-3) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 J 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-505การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 E 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) C0Gการเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์4014901 A 1(0-3) ผศ.สุภาดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การวจิยัวทิยาศาสตร์4014902 A 3(2-2-5) ผศ.สุภาดา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >66สมัมนาวทิยาศาสตร์4014903 A 1(0-3) อ. ดร.ปทัมาพร G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0�.6�-0).6�) C00�, พฤ. (00.6�-0).6�) C0�เคมวีเิคราะห์4022601 A 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) C0�ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 A 1(0-3) อ.สุธิดา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) C000, ศ. (�E.6�-0�.6�)สถติวิเิคราะห ์04052101 A 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอณศัยา บวบเมอืง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วราภรณ์ นิสสภา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584148520
นางสาวอณัศยา บวบเมือง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584148521

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอมรรตัน์ สงสยั
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5841-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์0ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 D 2(1-2-3) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 J 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-505การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 E 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) C0Gการเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์4014901 A 1(0-3) ผศ.สุภาดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การวจิยัวทิยาศาสตร์4014902 A 3(2-2-5) ผศ.สุภาดา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >66สมัมนาวทิยาศาสตร์4014903 A 1(0-3) อ. ดร.ปทัมาพร G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0�.6�-0).6�) C00�, พฤ. (00.6�-0).6�) C0�เคมวีเิคราะห์4022601 A 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) C0�ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 A 1(0-3) อ.สุธิดา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) C000, ศ. (�E.6�-0�.6�)สถติวิเิคราะห ์04052101 A 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอมรรตัน ์สงสยั )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วราภรณ์ นิสสภา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584148521
นางสาวอมรรตัน์ สงสยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584148522

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจริะพงค ์มลงิาม
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5841-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์0ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 D 2(1-2-3) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 J 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-505การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 E 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) C0Gการเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์4014901 A 1(0-3) ผศ.สุภาดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การวจิยัวทิยาศาสตร์4014902 A 3(2-2-5) ผศ.สุภาดา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >66สมัมนาวทิยาศาสตร์4014903 A 1(0-3) อ. ดร.ปทัมาพร G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0�.6�-0).6�) C00�, พฤ. (00.6�-0).6�) C0�เคมวีเิคราะห์4022601 A 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) C0�ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 A 1(0-3) อ.สุธิดา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) C000, ศ. (�E.6�-0�.6�)สถติวิเิคราะห ์04052101 A 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจริะพงค ์มลงิาม )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วราภรณ์ นิสสภา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584148522
นายจริะพงค ์มลงิาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584148523

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายปิยะ เพชรพูนพพิฒัน์
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5841-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์0ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 D 2(1-2-3) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 J 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-505การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 E 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) C0Gการเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์4014901 A 1(0-3) ผศ.สุภาดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การวจิยัวทิยาศาสตร์4014902 A 3(2-2-5) ผศ.สุภาดา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >66สมัมนาวทิยาศาสตร์4014903 A 1(0-3) อ. ดร.ปทัมาพร G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0�.6�-0).6�) C00�, พฤ. (00.6�-0).6�) C0�เคมวีเิคราะห์4022601 A 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) C0�ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 A 1(0-3) อ.สุธิดา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) C000, ศ. (�E.6�-0�.6�)สถติวิเิคราะห ์04052101 A 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายปิยะ เพชรพูนพพิฒัน ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วราภรณ์ นิสสภา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584148523
นายปิยะ เพชรพูนพพิฒัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584148524

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวภิสูติ ตูป้ระดบั
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5841-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์0ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 D 2(1-2-3) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 J 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-505การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 E 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) C0Gการเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์4014901 A 1(0-3) ผศ.สุภาดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การวจิยัวทิยาศาสตร์4014902 A 3(2-2-5) ผศ.สุภาดา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >66สมัมนาวทิยาศาสตร์4014903 A 1(0-3) อ. ดร.ปทัมาพร G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0�.6�-0).6�) C00�, พฤ. (00.6�-0).6�) C0�เคมวีเิคราะห์4022601 A 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) C0�ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 A 1(0-3) อ.สุธิดา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) C000, ศ. (�E.6�-0�.6�)สถติวิเิคราะห ์04052101 A 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวภูิสติ ตูป้ระดบั )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วราภรณ์ นิสสภา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584148524
นายวภิสูติ ตูป้ระดบั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584148525

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศรราม จนัอปุถมัภ ์
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5841-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์0ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 D 2(1-2-3) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 J 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-505การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 E 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) C0Gการเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์4014901 A 1(0-3) ผศ.สุภาดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การวจิยัวทิยาศาสตร์4014902 A 3(2-2-5) ผศ.สุภาดา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >66สมัมนาวทิยาศาสตร์4014903 A 1(0-3) อ. ดร.ปทัมาพร G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0�.6�-0).6�) C00�, พฤ. (00.6�-0).6�) C0�เคมวีเิคราะห์4022601 A 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) C0�ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 A 1(0-3) อ.สุธิดา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) C000, ศ. (�E.6�-0�.6�)สถติวิเิคราะห ์04052101 A 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศรราม จนัอปุถมัภ ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วราภรณ์ นิสสภา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584148525
นายศรราม จนัอปุถมัภ ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584148526

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุพรชยั เนื9 อนุ่ม
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5841-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์0ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 D 2(1-2-3) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 J 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-505การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 E 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) C0Gการเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์4014901 A 1(0-3) ผศ.สุภาดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การวจิยัวทิยาศาสตร์4014902 A 3(2-2-5) ผศ.สุภาดา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >66สมัมนาวทิยาศาสตร์4014903 A 1(0-3) อ. ดร.ปทัมาพร G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0�.6�-0).6�) C00�, พฤ. (00.6�-0).6�) C0�เคมวีเิคราะห์4022601 A 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) C0�ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 A 1(0-3) อ.สุธิดา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) C000, ศ. (�E.6�-0�.6�)สถติวิเิคราะห ์04052101 A 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00010 E 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุพรชยั เนื@อนุ่ม )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วราภรณ์ นิสสภา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584148526
นายสพุรชยั เนื9 อนุ่ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584148527

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสทิธศิกัดิV ศรสีวย
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5841-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์0ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 D 2(1-2-3) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 J 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-505การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 E 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) C0Gการเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์4014901 A 1(0-3) ผศ.สุภาดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การวจิยัวทิยาศาสตร์4014902 A 3(2-2-5) ผศ.สุภาดา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >66สมัมนาวทิยาศาสตร์4014903 A 1(0-3) อ. ดร.ปทัมาพร G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0�.6�-0).6�) C00�, พฤ. (00.6�-0).6�) C0�เคมวีเิคราะห์4022601 A 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) C0�ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 A 1(0-3) อ.สุธิดา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) C000, ศ. (�E.6�-0�.6�)สถติวิเิคราะห ์04052101 A 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสทิธิศกัดิv ศรีสวย )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วราภรณ์ นิสสภา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584148527
นายสทิธิศกัดิV ศรีสวย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584148529

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุภญิญา ลาวเพช็ร
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี� ปี

5841-48/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) ศว.ฟิสกิส-์0ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1024601 D 2(1-2-3) อ. ดร.ศิริพรรณ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 J 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-505การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 E 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) C0Gการเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์4014901 A 1(0-3) ผศ.สุภาดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ศว.ฟิสกิส-์6การวจิยัวทิยาศาสตร์4014902 A 3(2-2-5) ผศ.สุภาดา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >66สมัมนาวทิยาศาสตร์4014903 A 1(0-3) อ. ดร.ปทัมาพร G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0�.6�-0).6�) C00�, พฤ. (00.6�-0).6�) C0�เคมวีเิคราะห์4022601 A 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) C0�ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 A 1(0-3) อ.สุธิดา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) C000, ศ. (�E.6�-0�.6�)สถติวิเิคราะห ์04052101 A 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุภญิญา ลาวเพช็ร )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วราภรณ์ นิสสภา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584148529
นางสาวสภุญิญา ลาวเพช็ร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584149501

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัชญา ไกลวจิติร
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5841-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 E 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 K 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-503การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 F 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศว.>0�การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 C 3(2-2-5) อ. ดร.ญาณพฒัน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) C0Gเคมวีเิคราะห์4022601 B 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) ศว.606ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 B 1(0-3) ผศ.ศรินรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) C6Aชวีวทิยาของเซลล์4032108 A 3(2-3-4) อ. ดร.ประดพินัธ,์ อ. G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) C6A, อ. (06.6�-0A.6�) C6�อ. ดร.สุมติานนัท์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�, อ. (0).6�-06.6�)การเสนอโครงร่างงานวจิยัชวีวทิยา4034903 A 1(0-3) อ.วุฒชิยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�อ.วุฒชิยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0A.6�-0C.6�) ศว.>0�, พฤ. (0A.6�-0C.6�)สมัมนาชวีวทิยา4034904 A 1(0-3) อ.วุฒชิยั
ศ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�อ.วุฒชิยั
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6)แคลคูลสั )4042402 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณชัญา ไกลวจิติร )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.บญุสนอง ช่วยแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584149501
นางสาวณัชญา ไกลวจิติร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584149502

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกลุธดิา พดุซอ้น
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5841-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 E 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 K 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-503การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 F 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-405วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 G 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศว.>0�การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 C 3(2-2-5) อ. ดร.ญาณพฒัน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) C0Gเคมวีเิคราะห์4022601 B 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) ศว.606ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 B 1(0-3) ผศ.ศรินรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) C6Aชวีวทิยาของเซลล์4032108 A 3(2-3-4) อ. ดร.ประดพินัธ,์ อ. G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) C6A, อ. (06.6�-0A.6�) C6�อ. ดร.สุมติานนัท์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�, อ. (0).6�-06.6�)การเสนอโครงร่างงานวจิยัชวีวทิยา4034903 A 1(0-3) อ.วุฒชิยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�อ.วุฒชิยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0A.6�-0C.6�) ศว.>0�, พฤ. (0A.6�-0C.6�)สมัมนาชวีวทิยา4034904 A 1(0-3) อ.วุฒชิยั
ศ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�อ.วุฒชิยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกลุธิดา พดุซอ้น )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.บญุสนอง ช่วยแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584149502
นางสาวกลุธิดา พดุซอ้น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584149503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเกษมสุข หงษท์อง(ทนุ)
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5841-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 E 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 K 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-503การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 F 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศว.>0�การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 C 3(2-2-5) อ. ดร.ญาณพฒัน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) C0Gเคมวีเิคราะห์4022601 B 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) ศว.606ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 B 1(0-3) ผศ.ศรินรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) C6Aชวีวทิยาของเซลล์4032108 A 3(2-3-4) อ. ดร.ประดพินัธ,์ อ. G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) C6A, อ. (06.6�-0A.6�) C6�อ. ดร.สุมติานนัท์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�, อ. (0).6�-06.6�)การเสนอโครงร่างงานวจิยัชวีวทิยา4034903 A 1(0-3) อ.วุฒชิยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�อ.วุฒชิยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0A.6�-0C.6�) ศว.>0�, พฤ. (0A.6�-0C.6�)สมัมนาชวีวทิยา4034904 A 1(0-3) อ.วุฒชิยั
ศ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�อ.วุฒชิยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเกษมสุข หงษท์อง(ทนุ) )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.บญุสนอง ช่วยแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584149503
นางสาวเกษมสขุ หงษท์อง(ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584149504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชฎาพร อดทน
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5841-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 E 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 K 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-503การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 F 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-405วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 G 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศว.>0�การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 C 3(2-2-5) อ. ดร.ญาณพฒัน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) C0Gเคมวีเิคราะห์4022601 B 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) ศว.606ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 B 1(0-3) ผศ.ศรินรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) C6Aชวีวทิยาของเซลล์4032108 A 3(2-3-4) อ. ดร.ประดพินัธ,์ อ. G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) C6A, อ. (06.6�-0A.6�) C6�อ. ดร.สุมติานนัท์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�, อ. (0).6�-06.6�)การเสนอโครงร่างงานวจิยัชวีวทิยา4034903 A 1(0-3) อ.วุฒชิยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�อ.วุฒชิยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0A.6�-0C.6�) ศว.>0�, พฤ. (0A.6�-0C.6�)สมัมนาชวีวทิยา4034904 A 1(0-3) อ.วุฒชิยั
ศ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�อ.วุฒชิยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชฎาพร อดทน )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.บญุสนอง ช่วยแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584149504
นางสาวชฎาพร อดทน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584149505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชมภนุูช นาคสุข
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5841-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 E 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 K 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-503การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 F 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)6ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 q 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศว.>0�การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 C 3(2-2-5) อ. ดร.ญาณพฒัน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) C0Gเคมวีเิคราะห์4022601 B 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) ศว.606ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 B 1(0-3) ผศ.ศรินรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) C6Aชวีวทิยาของเซลล์4032108 A 3(2-3-4) อ. ดร.ประดพินัธ,์ อ. G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) C6A, อ. (06.6�-0A.6�) C6�อ. ดร.สุมติานนัท์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�, อ. (0).6�-06.6�)การเสนอโครงร่างงานวจิยัชวีวทิยา4034903 A 1(0-3) อ.วุฒชิยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�อ.วุฒชิยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0A.6�-0C.6�) ศว.>0�, พฤ. (0A.6�-0C.6�)สมัมนาชวีวทิยา4034904 A 1(0-3) อ.วุฒชิยั
ศ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�อ.วุฒชิยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชมภูนุช นาคสุข )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.บญุสนอง ช่วยแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584149505
นางสาวชมภนุูช นาคสขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584149506

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชลธชิา รอดเสงี ยม
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5841-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 E 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 K 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-503การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 F 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศว.>0�การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 C 3(2-2-5) อ. ดร.ญาณพฒัน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) C0Gเคมวีเิคราะห์4022601 B 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) ศว.606ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 B 1(0-3) ผศ.ศรินรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) C6Aชวีวทิยาของเซลล์4032108 A 3(2-3-4) อ. ดร.ประดพินัธ,์ อ. G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) C6A, อ. (06.6�-0A.6�) C6�อ. ดร.สุมติานนัท์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�, อ. (0).6�-06.6�)การเสนอโครงร่างงานวจิยัชวีวทิยา4034903 A 1(0-3) อ.วุฒชิยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�อ.วุฒชิยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0A.6�-0C.6�) ศว.>0�, พฤ. (0A.6�-0C.6�)สมัมนาชวีวทิยา4034904 A 1(0-3) อ.วุฒชิยั
ศ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�อ.วุฒชิยั
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6)แคลคูลสั )4042402 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชลธิชา รอดเสงีJยม )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.บญุสนอง ช่วยแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584149506
นางสาวชลธิชา รอดเสงี ยม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584149507

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐพร บตุรสงิห ์
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5841-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 E 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 K 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-503การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 F 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)6ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 q 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศว.>0�การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 C 3(2-2-5) อ. ดร.ญาณพฒัน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) C0Gเคมวีเิคราะห์4022601 B 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) ศว.606ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 B 1(0-3) ผศ.ศรินรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) C6Aชวีวทิยาของเซลล์4032108 A 3(2-3-4) อ. ดร.ประดพินัธ,์ อ. G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) C6A, อ. (06.6�-0A.6�) C6�อ. ดร.สุมติานนัท์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�, อ. (0).6�-06.6�)การเสนอโครงร่างงานวจิยัชวีวทิยา4034903 A 1(0-3) อ.วุฒชิยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�อ.วุฒชิยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0A.6�-0C.6�) ศว.>0�, พฤ. (0A.6�-0C.6�)สมัมนาชวีวทิยา4034904 A 1(0-3) อ.วุฒชิยั
ศ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�อ.วุฒชิยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัพร บตุรสงิห ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.บญุสนอง ช่วยแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584149507
นางสาวณัฐพร บตุรสงิห ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584149508

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวดารนิทร ์พนัธจ์นัทร ์
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5841-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 E 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 K 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-503การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 F 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศว.>0�การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 C 3(2-2-5) อ. ดร.ญาณพฒัน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) C0Gเคมวีเิคราะห์4022601 B 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) ศว.606ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 B 1(0-3) ผศ.ศรินรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) C6Aชวีวทิยาของเซลล์4032108 A 3(2-3-4) อ. ดร.ประดพินัธ,์ อ. G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) C6A, อ. (06.6�-0A.6�) C6�อ. ดร.สุมติานนัท์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�, อ. (0).6�-06.6�)การเสนอโครงร่างงานวจิยัชวีวทิยา4034903 A 1(0-3) อ.วุฒชิยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�อ.วุฒชิยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0A.6�-0C.6�) ศว.>0�, พฤ. (0A.6�-0C.6�)สมัมนาชวีวทิยา4034904 A 1(0-3) อ.วุฒชิยั
ศ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�อ.วุฒชิยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวดารินทร ์พนัธจ์นัทร ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.บญุสนอง ช่วยแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584149508
นางสาวดารินทร ์พนัธจ์นัทร ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584149509

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนานุช จารยี ์
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5841-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 E 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 K 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-503การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 F 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-405วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 G 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศว.>0�การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 C 3(2-2-5) อ. ดร.ญาณพฒัน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) C0Gเคมวีเิคราะห์4022601 B 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) ศว.606ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 B 1(0-3) ผศ.ศรินรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) C6Aชวีวทิยาของเซลล์4032108 A 3(2-3-4) อ. ดร.ประดพินัธ,์ อ. G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) C6A, อ. (06.6�-0A.6�) C6�อ. ดร.สุมติานนัท์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�, อ. (0).6�-06.6�)การเสนอโครงร่างงานวจิยัชวีวทิยา4034903 A 1(0-3) อ.วุฒชิยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�อ.วุฒชิยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0A.6�-0C.6�) ศว.>0�, พฤ. (0A.6�-0C.6�)สมัมนาชวีวทิยา4034904 A 1(0-3) อ.วุฒชิยั
ศ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�อ.วุฒชิยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธนานุช จารีย ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.บญุสนอง ช่วยแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584149509
นางสาวธนานุช จารีย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584149510

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิตยา พรมสอน
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5841-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 E 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 K 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-503การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 F 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศว.>0�การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 C 3(2-2-5) อ. ดร.ญาณพฒัน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) C0Gเคมวีเิคราะห์4022601 B 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) ศว.606ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 B 1(0-3) ผศ.ศรินรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) C6Aชวีวทิยาของเซลล์4032108 A 3(2-3-4) อ. ดร.ประดพินัธ,์ อ. G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) C6A, อ. (06.6�-0A.6�) C6�อ. ดร.สุมติานนัท์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�, อ. (0).6�-06.6�)การเสนอโครงร่างงานวจิยัชวีวทิยา4034903 A 1(0-3) อ.วุฒชิยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�อ.วุฒชิยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0A.6�-0C.6�) ศว.>0�, พฤ. (0A.6�-0C.6�)สมัมนาชวีวทิยา4034904 A 1(0-3) อ.วุฒชิยั
ศ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�อ.วุฒชิยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนิตยา พรมสอน )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.บญุสนอง ช่วยแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584149510
นางสาวนิตยา พรมสอน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584149511

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปรางทพิย ์เถื อนคนรกั
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5841-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 E 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 K 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-503การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 F 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)6ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 q 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศว.>0�การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 C 3(2-2-5) อ. ดร.ญาณพฒัน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) C0Gเคมวีเิคราะห์4022601 B 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) ศว.606ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 B 1(0-3) ผศ.ศรินรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) C6Aชวีวทิยาของเซลล์4032108 A 3(2-3-4) อ. ดร.ประดพินัธ,์ อ. G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) C6A, อ. (06.6�-0A.6�) C6�อ. ดร.สุมติานนัท์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�, อ. (0).6�-06.6�)การเสนอโครงร่างงานวจิยัชวีวทิยา4034903 A 1(0-3) อ.วุฒชิยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�อ.วุฒชิยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0A.6�-0C.6�) ศว.>0�, พฤ. (0A.6�-0C.6�)สมัมนาชวีวทิยา4034904 A 1(0-3) อ.วุฒชิยั
ศ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�อ.วุฒชิยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปรางทพิย ์เถืJอนคนรกั )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.บญุสนอง ช่วยแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584149511
นางสาวปรางทพิย ์เถื อนคนรกั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584149512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปารฉิตัร วดัโลก
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5841-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 E 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 K 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-503การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 F 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศว.>0�การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 C 3(2-2-5) อ. ดร.ญาณพฒัน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) C0Gเคมวีเิคราะห์4022601 B 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) ศว.606ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 B 1(0-3) ผศ.ศรินรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) C6Aชวีวทิยาของเซลล์4032108 A 3(2-3-4) อ. ดร.ประดพินัธ,์ อ. G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) C6A, อ. (06.6�-0A.6�) C6�อ. ดร.สุมติานนัท์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�, อ. (0).6�-06.6�)การเสนอโครงร่างงานวจิยัชวีวทิยา4034903 A 1(0-3) อ.วุฒชิยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�อ.วุฒชิยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0A.6�-0C.6�) ศว.>0�, พฤ. (0A.6�-0C.6�)สมัมนาชวีวทิยา4034904 A 1(0-3) อ.วุฒชิยั
ศ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�อ.วุฒชิยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปาริฉตัร วดัโลก )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.บญุสนอง ช่วยแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584149512
นางสาวปาริฉตัร วดัโลก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584149513

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพสัตราภรณ์ คงบรุี
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5841-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 E 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 K 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-503การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 F 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศว.>0�การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 C 3(2-2-5) อ. ดร.ญาณพฒัน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) C0Gเคมวีเิคราะห์4022601 B 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) ศว.606ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 B 1(0-3) ผศ.ศรินรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) C6Aชวีวทิยาของเซลล์4032108 A 3(2-3-4) อ. ดร.ประดพินัธ,์ อ. G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) C6A, อ. (06.6�-0A.6�) C6�อ. ดร.สุมติานนัท์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�, อ. (0).6�-06.6�)การเสนอโครงร่างงานวจิยัชวีวทิยา4034903 A 1(0-3) อ.วุฒชิยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�อ.วุฒชิยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0A.6�-0C.6�) ศว.>0�, พฤ. (0A.6�-0C.6�)สมัมนาชวีวทิยา4034904 A 1(0-3) อ.วุฒชิยั
ศ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�อ.วุฒชิยั
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6)แคลคูลสั )4042402 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพสัตราภรณ์ คงบรุี )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.บญุสนอง ช่วยแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584149513
นางสาวพสัตราภรณ์ คงบรุี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584149514

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพมิพภ์รณ์ วรรณวงษา
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5841-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 E 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 K 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-503การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 F 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>)6ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 q 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศว.>0�การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 C 3(2-2-5) อ. ดร.ญาณพฒัน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) C0Gเคมวีเิคราะห์4022601 B 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) ศว.606ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 B 1(0-3) ผศ.ศรินรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) C6Aชวีวทิยาของเซลล์4032108 A 3(2-3-4) อ. ดร.ประดพินัธ,์ อ. G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) C6A, อ. (06.6�-0A.6�) C6�อ. ดร.สุมติานนัท์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�, อ. (0).6�-06.6�)การเสนอโครงร่างงานวจิยัชวีวทิยา4034903 A 1(0-3) อ.วุฒชิยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�อ.วุฒชิยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0A.6�-0C.6�) ศว.>0�, พฤ. (0A.6�-0C.6�)สมัมนาชวีวทิยา4034904 A 1(0-3) อ.วุฒชิยั
ศ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�อ.วุฒชิยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพมิพภ์รณ์ วรรณวงษา )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.บญุสนอง ช่วยแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584149514
นางสาวพมิพภ์รณ์ วรรณวงษา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584149515

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรรณยกุต ์เนื9 อนุ่ม
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5841-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 E 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 K 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-503การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 F 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-405วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 G 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศว.>0�การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 C 3(2-2-5) อ. ดร.ญาณพฒัน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) C0Gเคมวีเิคราะห์4022601 B 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) ศว.606ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 B 1(0-3) ผศ.ศรินรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) C6Aชวีวทิยาของเซลล์4032108 A 3(2-3-4) อ. ดร.ประดพินัธ,์ อ. G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) C6A, อ. (06.6�-0A.6�) C6�อ. ดร.สุมติานนัท์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�, อ. (0).6�-06.6�)การเสนอโครงร่างงานวจิยัชวีวทิยา4034903 A 1(0-3) อ.วุฒชิยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�อ.วุฒชิยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0A.6�-0C.6�) ศว.>0�, พฤ. (0A.6�-0C.6�)สมัมนาชวีวทิยา4034904 A 1(0-3) อ.วุฒชิยั
ศ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�อ.วุฒชิยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววรรณยุกต ์เนื@อนุ่ม )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.บญุสนอง ช่วยแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584149515
นางสาววรรณยกุต ์เนื9 อนุ่ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584149516

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรรณวสิา แกว้โส
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5841-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 E 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 K 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-503การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 F 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศว.>0�การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 C 3(2-2-5) อ. ดร.ญาณพฒัน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) C0Gเคมวีเิคราะห์4022601 B 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) ศว.606ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 B 1(0-3) ผศ.ศรินรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) C6Aชวีวทิยาของเซลล์4032108 A 3(2-3-4) อ. ดร.ประดพินัธ,์ อ. G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) C6A, อ. (06.6�-0A.6�) C6�อ. ดร.สุมติานนัท์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�, อ. (0).6�-06.6�)การเสนอโครงร่างงานวจิยัชวีวทิยา4034903 A 1(0-3) อ.วุฒชิยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�อ.วุฒชิยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0A.6�-0C.6�) ศว.>0�, พฤ. (0A.6�-0C.6�)สมัมนาชวีวทิยา4034904 A 1(0-3) อ.วุฒชิยั
ศ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�อ.วุฒชิยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววรรณวสิา แกว้โส )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.บญุสนอง ช่วยแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584149516
นางสาววรรณวสิา แกว้โส

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584149517

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสรนิยา ผิวทอง
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5841-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 E 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 K 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-503การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 F 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศว.>0�การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 C 3(2-2-5) อ. ดร.ญาณพฒัน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) C0Gเคมวีเิคราะห์4022601 B 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) ศว.606ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 B 1(0-3) ผศ.ศรินรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) C6Aชวีวทิยาของเซลล์4032108 A 3(2-3-4) อ. ดร.ประดพินัธ,์ อ. G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) C6A, อ. (06.6�-0A.6�) C6�อ. ดร.สุมติานนัท์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�, อ. (0).6�-06.6�)การเสนอโครงร่างงานวจิยัชวีวทิยา4034903 A 1(0-3) อ.วุฒชิยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�อ.วุฒชิยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0A.6�-0C.6�) ศว.>0�, พฤ. (0A.6�-0C.6�)สมัมนาชวีวทิยา4034904 A 1(0-3) อ.วุฒชิยั
ศ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�อ.วุฒชิยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสรินยา ผวิทอง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.บญุสนอง ช่วยแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584149517
นางสาวสรินยา ผิวทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584149518

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุกญัญา รุง่อรุณ
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5841-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 E 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 K 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-503การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 F 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศว.>0�การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 C 3(2-2-5) อ. ดร.ญาณพฒัน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) C0Gเคมวีเิคราะห์4022601 B 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) ศว.606ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 B 1(0-3) ผศ.ศรินรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) C6Aชวีวทิยาของเซลล์4032108 A 3(2-3-4) อ. ดร.ประดพินัธ,์ อ. G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) C6A, อ. (06.6�-0A.6�) C6�อ. ดร.สุมติานนัท์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�, อ. (0).6�-06.6�)การเสนอโครงร่างงานวจิยัชวีวทิยา4034903 A 1(0-3) อ.วุฒชิยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�อ.วุฒชิยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0A.6�-0C.6�) ศว.>0�, พฤ. (0A.6�-0C.6�)สมัมนาชวีวทิยา4034904 A 1(0-3) อ.วุฒชิยั
ศ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�อ.วุฒชิยั
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6)แคลคูลสั )4042402 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุกญัญา รุ่งอรุณ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.บญุสนอง ช่วยแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584149518
นางสาวสกุญัญา รุ่งอรุณ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584149519

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุพรรษา พว่งลบิ
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5841-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 E 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 K 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-503การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 F 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศว.>0�การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 C 3(2-2-5) อ. ดร.ญาณพฒัน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) C0Gเคมวีเิคราะห์4022601 B 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) ศว.606ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 B 1(0-3) ผศ.ศรินรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) C6Aชวีวทิยาของเซลล์4032108 A 3(2-3-4) อ. ดร.ประดพินัธ,์ อ. G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) C6A, อ. (06.6�-0A.6�) C6�อ. ดร.สุมติานนัท์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�, อ. (0).6�-06.6�)การเสนอโครงร่างงานวจิยัชวีวทิยา4034903 A 1(0-3) อ.วุฒชิยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�อ.วุฒชิยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0A.6�-0C.6�) ศว.>0�, พฤ. (0A.6�-0C.6�)สมัมนาชวีวทิยา4034904 A 1(0-3) อ.วุฒชิยั
ศ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�อ.วุฒชิยั
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6)แคลคูลสั )4042402 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุพรรษา พ่วงลบิ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.บญุสนอง ช่วยแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584149519
นางสาวสพุรรษา พว่งลบิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584149520

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอภญิญา ศรสีุราช   (ทนุ)
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5841-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 E 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 K 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-503การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 F 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศว.>0�การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 C 3(2-2-5) อ. ดร.ญาณพฒัน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) C0Gเคมวีเิคราะห์4022601 B 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) ศว.606ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 B 1(0-3) ผศ.ศรินรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) C6Aชวีวทิยาของเซลล์4032108 A 3(2-3-4) อ. ดร.ประดพินัธ,์ อ. G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) C6A, อ. (06.6�-0A.6�) C6�อ. ดร.สุมติานนัท์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�, อ. (0).6�-06.6�)การเสนอโครงร่างงานวจิยัชวีวทิยา4034903 A 1(0-3) อ.วุฒชิยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�อ.วุฒชิยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0A.6�-0C.6�) ศว.>0�, พฤ. (0A.6�-0C.6�)สมัมนาชวีวทิยา4034904 A 1(0-3) อ.วุฒชิยั
ศ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�อ.วุฒชิยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอภญิญา ศรีสุราช   (ทนุ) )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.บญุสนอง ช่วยแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584149520
นางสาวอภญิญา ศรีสรุาช   (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584149525

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายภานุมาศ แท่นนอก
โปรแกรมวชิา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี� ปี

5841-49/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) G6�หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 E 2(1-2-3) อ.กาญจนา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-408การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 K 3(2-2-5) นายสุวรรณ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-503การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 F 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-405วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 G 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศว.>0�การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 C 3(2-2-5) อ. ดร.ญาณพฒัน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) C0Gเคมวีเิคราะห์4022601 B 3(3-0-6) อ.สุธิดา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) ศว.606ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์4022602 B 1(0-3) ผศ.ศรินรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) C6Aชวีวทิยาของเซลล์4032108 A 3(2-3-4) อ. ดร.ประดพินัธ,์ อ. G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) C6A, อ. (06.6�-0A.6�) C6�อ. ดร.สุมติานนัท์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�, อ. (0).6�-06.6�)การเสนอโครงร่างงานวจิยัชวีวทิยา4034903 A 1(0-3) อ.วุฒชิยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�อ.วุฒชิยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0A.6�-0C.6�) ศว.>0�, พฤ. (0A.6�-0C.6�)สมัมนาชวีวทิยา4034904 A 1(0-3) อ.วุฒชิยั
ศ. (0).6�-06.6�) ศว.>0�อ.วุฒชิยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายภานุมาศ แท่นนอก )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.บญุสนอง ช่วยแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 6

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584149525
นายภานุมาศ แทน่นอก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584150502

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจริาภา อนิทรวฒันา (ทนุ)
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-50/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-401การจดัการเรียนรูแ้ละการจดัการช ั@นเรียน1023303 A 3(2-2-5) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0C.6�) SU-409การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 D 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) G6�การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-407ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 A 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) )A)�� - Comการออกแบบและพฒันาแอพพลเิคชนับน7093502 A 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) )A��6, อ. (0�.6�-0).6�) )A)�0การศึกษาวงจรและซ่อมบาํรุงไมโครคอมพิ7094403 A 3(2-2-5) อ.เกรียงไกร 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�G.6�-0).6�) )A)�0 - Comหวัขอ้พเิศษทางดา้นคอมพวิเตอร ์07094703 A 2(1-2-3) ผศ. ดร.วรีะชยั > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจริาภา อนิทรวฒันา (ทนุ) )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วรีะชยั คอนจอหอ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 5

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584150502
นางสาวจริาภา อนิทรวฒันา (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584150504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธญัญาภรณ์ แอน่สกลุ
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-50/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-401การจดัการเรียนรูแ้ละการจดัการช ั@นเรียน1023303 A 3(2-2-5) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0C.6�) SU-409การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 D 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) G6�การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-407ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 A 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) )A)�� - Comการออกแบบและพฒันาแอพพลเิคชนับน7093502 A 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) )A��6, อ. (0�.6�-0).6�) )A)�0การศึกษาวงจรและซ่อมบาํรุงไมโครคอมพิ7094403 A 3(2-2-5) อ.เกรียงไกร 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�G.6�-0).6�) )A)�0 - Comหวัขอ้พเิศษทางดา้นคอมพวิเตอร ์07094703 A 2(1-2-3) ผศ. ดร.วรีะชยั > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธญัญาภรณ์ แอ่นสกลุ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วรีะชยั คอนจอหอ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 5

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584150504
นางสาวธญัญาภรณ์ แอน่สกลุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584150505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนนัทน์ภสั ณ ตะก ั  วทุ่ง
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-50/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-401การจดัการเรียนรูแ้ละการจดัการช ั@นเรียน1023303 A 3(2-2-5) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0C.6�) SU-409การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 D 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) G6�การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-407ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 A 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) )A)�� - Comการออกแบบและพฒันาแอพพลเิคชนับน7093502 A 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) )A��6, อ. (0�.6�-0).6�) )A)�0การศึกษาวงจรและซ่อมบาํรุงไมโครคอมพิ7094403 A 3(2-2-5) อ.เกรียงไกร 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�G.6�-0).6�) )A)�0 - Comหวัขอ้พเิศษทางดา้นคอมพวิเตอร ์07094703 A 2(1-2-3) ผศ. ดร.วรีะชยั > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนนัทน์ภสั ณ ตะกั Jวทุ่ง )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วรีะชยั คอนจอหอ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 5

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584150505
นางสาวนนัทน์ภสั ณ ตะก ั  วทุง่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584150506

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรวรรณ แดงกํ  า
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-50/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-401การจดัการเรียนรูแ้ละการจดัการช ั@นเรียน1023303 A 3(2-2-5) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0C.6�) SU-409การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 D 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) G6�การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-407ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 A 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) )A)�� - Comการออกแบบและพฒันาแอพพลเิคชนับน7093502 A 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) )A��6, อ. (0�.6�-0).6�) )A)�0การศึกษาวงจรและซ่อมบาํรุงไมโครคอมพิ7094403 A 3(2-2-5) อ.เกรียงไกร 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�G.6�-0).6�) )A)�0 - Comหวัขอ้พเิศษทางดา้นคอมพวิเตอร ์07094703 A 2(1-2-3) ผศ. ดร.วรีะชยั > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววรวรรณ แดงกํ Jา )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วรีะชยั คอนจอหอ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 5

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584150506
นางสาววรวรรณ แดงกํ  า

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584150507

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุวภิา กมทุรตัน์    (ทนุ)
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-50/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-401การจดัการเรียนรูแ้ละการจดัการช ั@นเรียน1023303 A 3(2-2-5) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0C.6�) SU-409การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 D 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) G6�การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-407ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 A 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) )A)�� - Comการออกแบบและพฒันาแอพพลเิคชนับน7093502 A 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) )A��6, อ. (0�.6�-0).6�) )A)�0การศึกษาวงจรและซ่อมบาํรุงไมโครคอมพิ7094403 A 3(2-2-5) อ.เกรียงไกร 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�G.6�-0).6�) )A)�0 - Comหวัขอ้พเิศษทางดา้นคอมพวิเตอร ์07094703 A 2(1-2-3) ผศ. ดร.วรีะชยั > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุวภิา กมทุรตัน ์   (ทนุ) )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วรีะชยั คอนจอหอ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 5

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584150507
นางสาวสวุภิา กมทุรตัน์    (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584150508

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธรีภาพ สุทธยิะรกัษ์
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-50/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-401การจดัการเรียนรูแ้ละการจดัการช ั@นเรียน1023303 A 3(2-2-5) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0C.6�) SU-409การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 D 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) G6�การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-407ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 A 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) )A)�� - Comการออกแบบและพฒันาแอพพลเิคชนับน7093502 A 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) )A��6, อ. (0�.6�-0).6�) )A)�0การศึกษาวงจรและซ่อมบาํรุงไมโครคอมพิ7094403 A 3(2-2-5) อ.เกรียงไกร 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�G.6�-0).6�) )A)�0 - Comหวัขอ้พเิศษทางดา้นคอมพวิเตอร ์07094703 A 2(1-2-3) ผศ. ดร.วรีะชยั > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธีรภาพ สุทธิยะรกัษ ์)

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วรีะชยั คอนจอหอ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 5

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584150508
นายธีรภาพ สทุธิยะรกัษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584150509

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายบณุพจน์ จงดี
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-50/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-401การจดัการเรียนรูแ้ละการจดัการช ั@นเรียน1023303 A 3(2-2-5) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0C.6�) SU-409การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 D 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) G6�การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-407ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 A 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) )A)�� - Comการออกแบบและพฒันาแอพพลเิคชนับน7093502 A 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) )A��6, อ. (0�.6�-0).6�) )A)�0การศึกษาวงจรและซ่อมบาํรุงไมโครคอมพิ7094403 A 3(2-2-5) อ.เกรียงไกร 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�G.6�-0).6�) )A)�0 - Comหวัขอ้พเิศษทางดา้นคอมพวิเตอร ์07094703 A 2(1-2-3) ผศ. ดร.วรีะชยั > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายบณุพจน ์จงด ี)

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วรีะชยั คอนจอหอ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 5

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584150509
นายบณุพจน์ จงดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584150512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสหรฐั พทิกัษค์รุฑ
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-50/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-401การจดัการเรียนรูแ้ละการจดัการช ั@นเรียน1023303 A 3(2-2-5) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0C.6�) SU-409การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 D 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) G6�การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-407ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 A 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) )A)�� - Comการออกแบบและพฒันาแอพพลเิคชนับน7093502 A 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) )A��6, อ. (0�.6�-0).6�) )A)�0การศึกษาวงจรและซ่อมบาํรุงไมโครคอมพิ7094403 A 3(2-2-5) อ.เกรียงไกร 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�G.6�-0).6�) )A)�0 - Comหวัขอ้พเิศษทางดา้นคอมพวิเตอร ์07094703 A 2(1-2-3) ผศ. ดร.วรีะชยั > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสหรฐั พทิกัษค์รุฑ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วรีะชยั คอนจอหอ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 5

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584150512
นายสหรฐั พทิกัษค์รุฑ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584150514

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอพัรอน อาล ี(ทนุ)
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-50/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-401การจดัการเรียนรูแ้ละการจดัการช ั@นเรียน1023303 A 3(2-2-5) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0C.6�) SU-409การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 D 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) G6�การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-407ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 A 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) )A)�� - Comการออกแบบและพฒันาแอพพลเิคชนับน7093502 A 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) )A��6, อ. (0�.6�-0).6�) )A)�0การศึกษาวงจรและซ่อมบาํรุงไมโครคอมพิ7094403 A 3(2-2-5) อ.เกรียงไกร 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�G.6�-0).6�) )A)�0 - Comหวัขอ้พเิศษทางดา้นคอมพวิเตอร ์07094703 A 2(1-2-3) ผศ. ดร.วรีะชยั > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอพัรอน อาล ี(ทนุ) )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วรีะชยั คอนจอหอ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 5

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584150514
นายอพัรอน อาล ี(ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584150515

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจรีภทัร เกลี9ยงกลม
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-50/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-401การจดัการเรียนรูแ้ละการจดัการช ั@นเรียน1023303 A 3(2-2-5) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0C.6�) SU-409การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 D 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) G6�การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-407ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 A 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) )A)�� - Comการออกแบบและพฒันาแอพพลเิคชนับน7093502 A 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) )A��6, อ. (0�.6�-0).6�) )A)�0การศึกษาวงจรและซ่อมบาํรุงไมโครคอมพิ7094403 A 3(2-2-5) อ.เกรียงไกร 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�G.6�-0).6�) )A)�0 - Comหวัขอ้พเิศษทางดา้นคอมพวิเตอร ์07094703 A 2(1-2-3) ผศ. ดร.วรีะชยั > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจรีภทัร เกลี@ยงกลม )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วรีะชยั คอนจอหอ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 5

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584150515
นายจรีภทัร เกลี9ยงกลม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584150516

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรพล นกน่วม
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-50/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-401การจดัการเรียนรูแ้ละการจดัการช ั@นเรียน1023303 A 3(2-2-5) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0C.6�) SU-409การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 D 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) G6�การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-407ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 A 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) )A)�� - Comการออกแบบและพฒันาแอพพลเิคชนับน7093502 A 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) )A��6, อ. (0�.6�-0).6�) )A)�0การศึกษาวงจรและซ่อมบาํรุงไมโครคอมพิ7094403 A 3(2-2-5) อ.เกรียงไกร 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�G.6�-0).6�) )A)�0 - Comหวัขอ้พเิศษทางดา้นคอมพวิเตอร ์07094703 A 2(1-2-3) ผศ. ดร.วรีะชยั > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวรพล นกน่วม )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วรีะชยั คอนจอหอ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 5

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584150516
นายวรพล นกน่วม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584150517

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอนุธดิา รวดเรว็
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-50/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-401การจดัการเรียนรูแ้ละการจดัการช ั@นเรียน1023303 A 3(2-2-5) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0C.6�) SU-409การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 D 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) G6�การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-407ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 A 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) )A)�� - Comการออกแบบและพฒันาแอพพลเิคชนับน7093502 A 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) )A��6, อ. (0�.6�-0).6�) )A)�0การศึกษาวงจรและซ่อมบาํรุงไมโครคอมพิ7094403 A 3(2-2-5) อ.เกรียงไกร 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�G.6�-0).6�) )A)�0 - Comหวัขอ้พเิศษทางดา้นคอมพวิเตอร ์07094703 A 2(1-2-3) ผศ. ดร.วรีะชยั > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอนุธิดา รวดเร็ว )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วรีะชยั คอนจอหอ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 5

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584150517
นางสาวอนุธิดา รวดเร็ว

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584150518

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณิชกมล ทวนภู ่ (ทนุ)
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-50/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-401การจดัการเรียนรูแ้ละการจดัการช ั@นเรียน1023303 A 3(2-2-5) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0C.6�) SU-409การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม1023304 D 2(2-0-4) อ.ศุภรสัมิv ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) G6�การวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้1043401 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุกญัญรตัน์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-407ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 A 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) )A)�� - Comการออกแบบและพฒันาแอพพลเิคชนับน7093502 A 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) )A��6, อ. (0�.6�-0).6�) )A)�0การศึกษาวงจรและซ่อมบาํรุงไมโครคอมพิ7094403 A 3(2-2-5) อ.เกรียงไกร 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�G.6�-0).6�) )A)�0 - Comหวัขอ้พเิศษทางดา้นคอมพวิเตอร ์07094703 A 2(1-2-3) ผศ. ดร.วรีะชยั > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณิชกมล ทวนภู่  (ทนุ) )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วรีะชยั คอนจอหอ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 5

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584150518
นางสาวณิชกมล ทวนภู ่ (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584180501

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจริาวรรณ สุขสวา่ง
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) G6)หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 F 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 L 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0�.6�) 0G60)ภาษาองักฤษทางการเกษตร )5003502 A 2(2-0-4) อ. ดร.ชณฎัตกิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G606ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์)5003802 A 3(0-250) ผศ.วรรณา, วา่ทีJ ร.ต.
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G606อ.ทรงศกัดิv
จ. (06.6�-0C.6�) 0G606การวางแผนการทดลองและการวเิคราะหข์ ้5003901 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต,์ อ.ชลดิา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G606อ. ดร.จฑุามาศ, อ. 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G60)สมันาทางการเกษตร5004902 A 1(0-3) อ.ทรงศกัดิv G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติสตัวแ์บบผสมผสาน5043605 B 3(2-2-5) อ.ทวริตัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0G60)หลกัการศึกษาเกษตร5142101 A 3(3-0-6) ผศ.วรรณา, อ.ทรงศกัดิv G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจริาวรรณ สุขสวา่ง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทรงศกัดิv ธรรมจาํรสั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584180501
นางสาวจริาวรรณ สขุสวา่ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584180502

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทพิาภรณ์ คลํ9าสนิ
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) G6)หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 F 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 L 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0�.6�) 0G60)ภาษาองักฤษทางการเกษตร )5003502 A 2(2-0-4) อ. ดร.ชณฎัตกิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G606ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์)5003802 A 3(0-250) ผศ.วรรณา, วา่ทีJ ร.ต.
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G606อ.ทรงศกัดิv
จ. (06.6�-0C.6�) 0G606การวางแผนการทดลองและการวเิคราะหข์ ้5003901 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต,์ อ.ชลดิา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G606อ. ดร.จฑุามาศ, อ. 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G60)สมันาทางการเกษตร5004902 A 1(0-3) อ.ทรงศกัดิv G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติสตัวแ์บบผสมผสาน5043605 B 3(2-2-5) อ.ทวริตัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0G60)หลกัการศึกษาเกษตร5142101 A 3(3-0-6) ผศ.วรรณา, อ.ทรงศกัดิv G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวทพิาภรณ์ คลํ@าสนิ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทรงศกัดิv ธรรมจาํรสั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584180502
นางสาวทพิาภรณ์ คลํ9าสนิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584180503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนรญัญา มาศเส
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) G6)หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 F 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 L 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0�.6�) 0G60)ภาษาองักฤษทางการเกษตร )5003502 A 2(2-0-4) อ. ดร.ชณฎัตกิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G606ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์)5003802 A 3(0-250) ผศ.วรรณา, วา่ทีJ ร.ต.
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G606อ.ทรงศกัดิv
จ. (06.6�-0C.6�) 0G606การวางแผนการทดลองและการวเิคราะหข์ ้5003901 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต,์ อ.ชลดิา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G606อ. ดร.จฑุามาศ, อ. 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G60)สมันาทางการเกษตร5004902 A 1(0-3) อ.ทรงศกัดิv G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติสตัวแ์บบผสมผสาน5043605 B 3(2-2-5) อ.ทวริตัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0G60)หลกัการศึกษาเกษตร5142101 A 3(3-0-6) ผศ.วรรณา, อ.ทรงศกัดิv G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนรญัญา มาศเส )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทรงศกัดิv ธรรมจาํรสั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584180503
นางสาวนรญัญา มาศเส

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584180504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรรณลกัษณ์ ธนาชยัจรสั  (ทนุ)
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) G6)หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 F 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 L 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0�.6�) 0G60)ภาษาองักฤษทางการเกษตร )5003502 A 2(2-0-4) อ. ดร.ชณฎัตกิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G606ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์)5003802 A 3(0-250) ผศ.วรรณา, วา่ทีJ ร.ต.
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G606อ.ทรงศกัดิv
จ. (06.6�-0C.6�) 0G606การวางแผนการทดลองและการวเิคราะหข์ ้5003901 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต,์ อ.ชลดิา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G606อ. ดร.จฑุามาศ, อ. 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G60)สมันาทางการเกษตร5004902 A 1(0-3) อ.ทรงศกัดิv G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติสตัวแ์บบผสมผสาน5043605 B 3(2-2-5) อ.ทวริตัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0G60)หลกัการศึกษาเกษตร5142101 A 3(3-0-6) ผศ.วรรณา, อ.ทรงศกัดิv G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพรรณลกัษณ์ ธนาชยัจรสั  (ทนุ) )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทรงศกัดิv ธรรมจาํรสั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584180504
นางสาวพรรณลกัษณ์ ธนาชยัจรสั  (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584180505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววราภรณ์ ปิดงาม
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) G6)หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 F 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 L 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0�.6�) 0G60)ภาษาองักฤษทางการเกษตร )5003502 A 2(2-0-4) อ. ดร.ชณฎัตกิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G606ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์)5003802 A 3(0-250) ผศ.วรรณา, วา่ทีJ ร.ต.
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G606อ.ทรงศกัดิv
จ. (06.6�-0C.6�) 0G606การวางแผนการทดลองและการวเิคราะหข์ ้5003901 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต,์ อ.ชลดิา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G606อ. ดร.จฑุามาศ, อ. 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G60)สมันาทางการเกษตร5004902 A 1(0-3) อ.ทรงศกัดิv G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติสตัวแ์บบผสมผสาน5043605 B 3(2-2-5) อ.ทวริตัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0G60)หลกัการศึกษาเกษตร5142101 A 3(3-0-6) ผศ.วรรณา, อ.ทรงศกัดิv G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววราภรณ์ ปิดงาม )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทรงศกัดิv ธรรมจาํรสั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584180505
นางสาววราภรณ์ ปิดงาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584180506

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุธดิา บญุอยู่
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) G6)หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 F 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 L 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0�.6�) 0G60)ภาษาองักฤษทางการเกษตร )5003502 A 2(2-0-4) อ. ดร.ชณฎัตกิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G606ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์)5003802 A 3(0-250) ผศ.วรรณา, วา่ทีJ ร.ต.
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G606อ.ทรงศกัดิv
จ. (06.6�-0C.6�) 0G606การวางแผนการทดลองและการวเิคราะหข์ ้5003901 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต,์ อ.ชลดิา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G606อ. ดร.จฑุามาศ, อ. 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G60)สมันาทางการเกษตร5004902 A 1(0-3) อ.ทรงศกัดิv G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติสตัวแ์บบผสมผสาน5043605 B 3(2-2-5) อ.ทวริตัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0G60)หลกัการศึกษาเกษตร5142101 A 3(3-0-6) ผศ.วรรณา, อ.ทรงศกัดิv G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุธิดา บญุอยู่ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทรงศกัดิv ธรรมจาํรสั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584180506
นางสาวสธุิดา บญุอยู่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584180509

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรนุช สวา่งลาภ
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) G6)หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 F 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 L 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0�.6�) 0G60)ภาษาองักฤษทางการเกษตร )5003502 A 2(2-0-4) อ. ดร.ชณฎัตกิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G606ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์)5003802 A 3(0-250) ผศ.วรรณา, วา่ทีJ ร.ต.
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G606อ.ทรงศกัดิv
จ. (06.6�-0C.6�) 0G606การวางแผนการทดลองและการวเิคราะหข์ ้5003901 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต,์ อ.ชลดิา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G606อ. ดร.จฑุามาศ, อ. 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G60)สมันาทางการเกษตร5004902 A 1(0-3) อ.ทรงศกัดิv G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติสตัวแ์บบผสมผสาน5043605 B 3(2-2-5) อ.ทวริตัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0G60)หลกัการศึกษาเกษตร5142101 A 3(3-0-6) ผศ.วรรณา, อ.ทรงศกัดิv G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรนุช สวา่งลาภ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทรงศกัดิv ธรรมจาํรสั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584180509
นางสาวอรนุช สวา่งลาภ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584180510

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรุณี พลายแกว้
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) G6)หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 F 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 L 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0�.6�) 0G60)ภาษาองักฤษทางการเกษตร )5003502 A 2(2-0-4) อ. ดร.ชณฎัตกิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G606ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์)5003802 A 3(0-250) ผศ.วรรณา, วา่ทีJ ร.ต.
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G606อ.ทรงศกัดิv
จ. (06.6�-0C.6�) 0G606การวางแผนการทดลองและการวเิคราะหข์ ้5003901 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต,์ อ.ชลดิา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G606อ. ดร.จฑุามาศ, อ. 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G60)สมันาทางการเกษตร5004902 A 1(0-3) อ.ทรงศกัดิv G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติสตัวแ์บบผสมผสาน5043605 B 3(2-2-5) อ.ทวริตัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0G60)หลกัการศึกษาเกษตร5142101 A 3(3-0-6) ผศ.วรรณา, อ.ทรงศกัดิv G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรุณี พลายแกว้ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทรงศกัดิv ธรรมจาํรสั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584180510
นางสาวอรุณี พลายแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584180511

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวองัคนา สนิเสรฐิ
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) G6)หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 F 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 L 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0�.6�) 0G60)ภาษาองักฤษทางการเกษตร )5003502 A 2(2-0-4) อ. ดร.ชณฎัตกิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G606ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์)5003802 A 3(0-250) ผศ.วรรณา, วา่ทีJ ร.ต.
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G606อ.ทรงศกัดิv
จ. (06.6�-0C.6�) 0G606การวางแผนการทดลองและการวเิคราะหข์ ้5003901 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต,์ อ.ชลดิา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G606อ. ดร.จฑุามาศ, อ. 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G60)สมันาทางการเกษตร5004902 A 1(0-3) อ.ทรงศกัดิv G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติสตัวแ์บบผสมผสาน5043605 B 3(2-2-5) อ.ทวริตัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0G60)หลกัการศึกษาเกษตร5142101 A 3(3-0-6) ผศ.วรรณา, อ.ทรงศกัดิv G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวองัคนา สนิเสริฐ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทรงศกัดิv ธรรมจาํรสั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584180511
นางสาวองัคนา สนิเสริฐ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584180514

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐวฒุ ินกเทศ
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) G6)หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 F 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 L 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0�.6�) 0G60)ภาษาองักฤษทางการเกษตร )5003502 A 2(2-0-4) อ. ดร.ชณฎัตกิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G606ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์)5003802 A 3(0-250) ผศ.วรรณา, วา่ทีJ ร.ต.
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G606อ.ทรงศกัดิv
จ. (06.6�-0C.6�) 0G606การวางแผนการทดลองและการวเิคราะหข์ ้5003901 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต,์ อ.ชลดิา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G606อ. ดร.จฑุามาศ, อ. 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G60)สมันาทางการเกษตร5004902 A 1(0-3) อ.ทรงศกัดิv G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติสตัวแ์บบผสมผสาน5043605 B 3(2-2-5) อ.ทวริตัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0G60)หลกัการศึกษาเกษตร5142101 A 3(3-0-6) ผศ.วรรณา, อ.ทรงศกัดิv G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัวุฒ ินกเทศ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทรงศกัดิv ธรรมจาํรสั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584180514
นายณัฐวฒุิ นกเทศ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584180516

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนพล อนิทรจ์นัทร ์
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) G6)หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 F 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 L 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0�.6�) 0G60)ภาษาองักฤษทางการเกษตร )5003502 A 2(2-0-4) อ. ดร.ชณฎัตกิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G606ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์)5003802 A 3(0-250) ผศ.วรรณา, วา่ทีJ ร.ต.
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G606อ.ทรงศกัดิv
จ. (06.6�-0C.6�) 0G606การวางแผนการทดลองและการวเิคราะหข์ ้5003901 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต,์ อ.ชลดิา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G606อ. ดร.จฑุามาศ, อ. 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G60)สมันาทางการเกษตร5004902 A 1(0-3) อ.ทรงศกัดิv G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติสตัวแ์บบผสมผสาน5043605 B 3(2-2-5) อ.ทวริตัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0G60)หลกัการศึกษาเกษตร5142101 A 3(3-0-6) ผศ.วรรณา, อ.ทรงศกัดิv G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนพล อนิทรจ์นัทร ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทรงศกัดิv ธรรมจาํรสั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584180516
นายธนพล อนิทรจ์นัทร ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584180517

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธวชัชยั นิ มนอ้ย
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) G6)หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 F 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 L 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0�.6�) 0G60)ภาษาองักฤษทางการเกษตร )5003502 A 2(2-0-4) อ. ดร.ชณฎัตกิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G606ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์)5003802 A 3(0-250) ผศ.วรรณา, วา่ทีJ ร.ต.
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G606อ.ทรงศกัดิv
จ. (06.6�-0C.6�) 0G606การวางแผนการทดลองและการวเิคราะหข์ ้5003901 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต,์ อ.ชลดิา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G606อ. ดร.จฑุามาศ, อ. 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G60)สมันาทางการเกษตร5004902 A 1(0-3) อ.ทรงศกัดิv G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติสตัวแ์บบผสมผสาน5043605 B 3(2-2-5) อ.ทวริตัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0G60)หลกัการศึกษาเกษตร5142101 A 3(3-0-6) ผศ.วรรณา, อ.ทรงศกัดิv G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธวชัชยั นิJมนอ้ย )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทรงศกัดิv ธรรมจาํรสั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584180517
นายธวชัชยั นิ มนอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584180519

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนภดล รดัยิ ง  (ทนุ)
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) G6)หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 F 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 L 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0�.6�) 0G60)ภาษาองักฤษทางการเกษตร )5003502 A 2(2-0-4) อ. ดร.ชณฎัตกิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G606ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์)5003802 A 3(0-250) ผศ.วรรณา, วา่ทีJ ร.ต.
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G606อ.ทรงศกัดิv
จ. (06.6�-0C.6�) 0G606การวางแผนการทดลองและการวเิคราะหข์ ้5003901 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต,์ อ.ชลดิา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G606อ. ดร.จฑุามาศ, อ. 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G60)สมันาทางการเกษตร5004902 A 1(0-3) อ.ทรงศกัดิv G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติสตัวแ์บบผสมผสาน5043605 B 3(2-2-5) อ.ทวริตัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0G60)หลกัการศึกษาเกษตร5142101 A 3(3-0-6) ผศ.วรรณา, อ.ทรงศกัดิv G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนภดล รดัยิJง  (ทนุ) )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทรงศกัดิv ธรรมจาํรสั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584180519
นายนภดล รดัยิ ง  (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584180520

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนิรนัดร เดชไทย
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) G6)หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 F 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 L 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0�.6�) 0G60)ภาษาองักฤษทางการเกษตร )5003502 A 2(2-0-4) อ. ดร.ชณฎัตกิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G606ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์)5003802 A 3(0-250) ผศ.วรรณา, วา่ทีJ ร.ต.
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G606อ.ทรงศกัดิv
จ. (06.6�-0C.6�) 0G606การวางแผนการทดลองและการวเิคราะหข์ ้5003901 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต,์ อ.ชลดิา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G606อ. ดร.จฑุามาศ, อ. 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G60)สมันาทางการเกษตร5004902 A 1(0-3) อ.ทรงศกัดิv G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติสตัวแ์บบผสมผสาน5043605 B 3(2-2-5) อ.ทวริตัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0G60)หลกัการศึกษาเกษตร5142101 A 3(3-0-6) ผศ.วรรณา, อ.ทรงศกัดิv G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนิรนัดร เดชไทย )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทรงศกัดิv ธรรมจาํรสั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584180520
นายนิรนัดร เดชไทย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584180521

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายปฏพิทัธ ์ทมิสูงเนิน
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) G6)หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 F 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 L 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0�.6�) 0G60)ภาษาองักฤษทางการเกษตร )5003502 A 2(2-0-4) อ. ดร.ชณฎัตกิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G606ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์)5003802 A 3(0-250) ผศ.วรรณา, วา่ทีJ ร.ต.
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G606อ.ทรงศกัดิv
จ. (06.6�-0C.6�) 0G606การวางแผนการทดลองและการวเิคราะหข์ ้5003901 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต,์ อ.ชลดิา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G606อ. ดร.จฑุามาศ, อ. 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G60)สมันาทางการเกษตร5004902 A 1(0-3) อ.ทรงศกัดิv G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติสตัวแ์บบผสมผสาน5043605 B 3(2-2-5) อ.ทวริตัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0G60)หลกัการศึกษาเกษตร5142101 A 3(3-0-6) ผศ.วรรณา, อ.ทรงศกัดิv G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายปฏพิทัธ ์ทมิสูงเนิน )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทรงศกัดิv ธรรมจาํรสั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584180521
นายปฏพิทัธ ์ทมิสูงเนิน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584180523

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพฒุพิงษ ์ตรเีนตร
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) G6)หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 F 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 L 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0�.6�) 0G60)ภาษาองักฤษทางการเกษตร )5003502 A 2(2-0-4) อ. ดร.ชณฎัตกิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G606ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์)5003802 A 3(0-250) ผศ.วรรณา, วา่ทีJ ร.ต.
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G606อ.ทรงศกัดิv
จ. (06.6�-0C.6�) 0G606การวางแผนการทดลองและการวเิคราะหข์ ้5003901 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต,์ อ.ชลดิา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G606อ. ดร.จฑุามาศ, อ. 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G60)สมันาทางการเกษตร5004902 A 1(0-3) อ.ทรงศกัดิv G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติสตัวแ์บบผสมผสาน5043605 B 3(2-2-5) อ.ทวริตัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0G60)หลกัการศึกษาเกษตร5142101 A 3(3-0-6) ผศ.วรรณา, อ.ทรงศกัดิv G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพฒุพิงษ ์ตรีเนตร )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทรงศกัดิv ธรรมจาํรสั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584180523
นายพฒุิพงษ ์ตรีเนตร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584180524

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายภาณุวฒัน์ เวชสวะ
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) G6)หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 F 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 L 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0�.6�) 0G60)ภาษาองักฤษทางการเกษตร )5003502 A 2(2-0-4) อ. ดร.ชณฎัตกิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G606ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์)5003802 A 3(0-250) ผศ.วรรณา, วา่ทีJ ร.ต.
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G606อ.ทรงศกัดิv
จ. (06.6�-0C.6�) 0G606การวางแผนการทดลองและการวเิคราะหข์ ้5003901 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต,์ อ.ชลดิา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G606อ. ดร.จฑุามาศ, อ. 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G60)สมันาทางการเกษตร5004902 A 1(0-3) อ.ทรงศกัดิv G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติสตัวแ์บบผสมผสาน5043605 B 3(2-2-5) อ.ทวริตัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0G60)หลกัการศึกษาเกษตร5142101 A 3(3-0-6) ผศ.วรรณา, อ.ทรงศกัดิv G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายภาณุวฒัน ์เวชสวะ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทรงศกัดิv ธรรมจาํรสั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584180524
นายภาณุวฒัน์ เวชสวะ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584180525

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวสุรตัน์ เนียมเงนิ
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) G6)หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 F 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 L 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0�.6�) 0G60)ภาษาองักฤษทางการเกษตร )5003502 A 2(2-0-4) อ. ดร.ชณฎัตกิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G606ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์)5003802 A 3(0-250) ผศ.วรรณา, วา่ทีJ ร.ต.
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G606อ.ทรงศกัดิv
จ. (06.6�-0C.6�) 0G606การวางแผนการทดลองและการวเิคราะหข์ ้5003901 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต,์ อ.ชลดิา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G606อ. ดร.จฑุามาศ, อ. 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G60)สมันาทางการเกษตร5004902 A 1(0-3) อ.ทรงศกัดิv G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติสตัวแ์บบผสมผสาน5043605 B 3(2-2-5) อ.ทวริตัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0G60)หลกัการศึกษาเกษตร5142101 A 3(3-0-6) ผศ.วรรณา, อ.ทรงศกัดิv G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวสุรตัน ์เนียมเงนิ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทรงศกัดิv ธรรมจาํรสั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584180525
นายวสรุตัน์ เนียมเงนิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584180527

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรีะศกัดิV เอมโอษฐ ์
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) G6)หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 F 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 L 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0�.6�) 0G60)ภาษาองักฤษทางการเกษตร )5003502 A 2(2-0-4) อ. ดร.ชณฎัตกิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G606ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์)5003802 A 3(0-250) ผศ.วรรณา, วา่ทีJ ร.ต.
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G606อ.ทรงศกัดิv
จ. (06.6�-0C.6�) 0G606การวางแผนการทดลองและการวเิคราะหข์ ้5003901 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต,์ อ.ชลดิา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G606อ. ดร.จฑุามาศ, อ. 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G60)สมันาทางการเกษตร5004902 A 1(0-3) อ.ทรงศกัดิv G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติสตัวแ์บบผสมผสาน5043605 B 3(2-2-5) อ.ทวริตัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0G60)หลกัการศึกษาเกษตร5142101 A 3(3-0-6) ผศ.วรรณา, อ.ทรงศกัดิv G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวรีะศกัดิv เอมโอษฐ ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทรงศกัดิv ธรรมจาํรสั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584180527
นายวรีะศกัดิV เอมโอษฐ ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584180528

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสมภพ วสีม
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) G6)หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 F 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 L 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0�.6�) 0G60)ภาษาองักฤษทางการเกษตร )5003502 A 2(2-0-4) อ. ดร.ชณฎัตกิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G606ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์)5003802 A 3(0-250) ผศ.วรรณา, วา่ทีJ ร.ต.
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G606อ.ทรงศกัดิv
จ. (06.6�-0C.6�) 0G606การวางแผนการทดลองและการวเิคราะหข์ ้5003901 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต,์ อ.ชลดิา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G606อ. ดร.จฑุามาศ, อ. 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G60)สมันาทางการเกษตร5004902 A 1(0-3) อ.ทรงศกัดิv G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติสตัวแ์บบผสมผสาน5043605 B 3(2-2-5) อ.ทวริตัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0G60)หลกัการศึกษาเกษตร5142101 A 3(3-0-6) ผศ.วรรณา, อ.ทรงศกัดิv G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสมภพ วสีม )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทรงศกัดิv ธรรมจาํรสั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584180528
นายสมภพ วสีม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584180529

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุธ ีสบายดี  (ทนุ)
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี� ปี

5841-80/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) G6)หลกัการวดัและประเมนิผลการศึกษา1042104 F 2(1-2-3) อ.ยุพนิ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 L 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0�.6�) 0G60)ภาษาองักฤษทางการเกษตร )5003502 A 2(2-0-4) อ. ดร.ชณฎัตกิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G606ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์)5003802 A 3(0-250) ผศ.วรรณา, วา่ทีJ ร.ต.
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G606อ.ทรงศกัดิv
จ. (06.6�-0C.6�) 0G606การวางแผนการทดลองและการวเิคราะหข์ ้5003901 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต,์ อ.ชลดิา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G606อ. ดร.จฑุามาศ, อ. 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G60)สมันาทางการเกษตร5004902 A 1(0-3) อ.ทรงศกัดิv G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G606การผลติสตัวแ์บบผสมผสาน5043605 B 3(2-2-5) อ.ทวริตัน์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0G60)หลกัการศึกษาเกษตร5142101 A 3(3-0-6) ผศ.วรรณา, อ.ทรงศกัดิv G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุธี สบายด ี (ทนุ) )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทรงศกัดิv ธรรมจาํรสั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584180529
นายสธุี สบายดี  (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584186501

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาญจนา ขาวสนิท
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5841-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 I 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 M 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0A.6�) G6�การจดัการศึกษาระดบับริบาล1073201 A 2(2-0-4) อ.ดวงพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-507การพฒันาหลกัสูตรและหลกัสูตรสถานศึก1073203 A 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) G6Eทกัษะการคดิสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073304 A 2(2-0-4) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-401นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) G6Eการจดัประสบการณ์การเรียนรูส้าํหรบัเดก็1074301 A 3(2-2-5) อ.อญัชนา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) G)>คอมพวิเตอรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั1074402 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐักานต์
อ. (�E.6�-00.6�) SU-405การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 G 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกาญจนา ขาวสนิท )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วราภรณ์ แกว้แยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 4

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584186501
นางสาวกาญจนา ขาวสนิท

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584186503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัทมิา ภหูดัสวน
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5841-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 I 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 M 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0A.6�) G6�การจดัการศึกษาระดบับริบาล1073201 A 2(2-0-4) อ.ดวงพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-507การพฒันาหลกัสูตรและหลกัสูตรสถานศึก1073203 A 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) G6Eทกัษะการคดิสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073304 A 2(2-0-4) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-401นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) G6Eการจดัประสบการณ์การเรียนรูส้าํหรบัเดก็1074301 A 3(2-2-5) อ.อญัชนา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) G)>คอมพวิเตอรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั1074402 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐักานต์
อ. (�E.6�-00.6�) SU-405การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 G 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจนัทมิา ภูหดัสวน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วราภรณ์ แกว้แยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย
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22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584186503
นางสาวจนัทมิา ภหูดัสวน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584186504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจติตมิา นาคทพิย์
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5841-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 I 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 M 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0A.6�) G6�การจดัการศึกษาระดบับริบาล1073201 A 2(2-0-4) อ.ดวงพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-507การพฒันาหลกัสูตรและหลกัสูตรสถานศึก1073203 A 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) G6Eทกัษะการคดิสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073304 A 2(2-0-4) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-401นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) G6Eการจดัประสบการณ์การเรียนรูส้าํหรบัเดก็1074301 A 3(2-2-5) อ.อญัชนา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) G)>คอมพวิเตอรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั1074402 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐักานต์
อ. (�E.6�-00.6�) SU-405การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 G 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจติตมิา นาคทพิย ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วราภรณ์ แกว้แยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย
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(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584186504
นางสาวจติตมิา นาคทพิย์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584186505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฐตินินัท ์เจรญิสุตวิฒัน์
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5841-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 I 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 M 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0A.6�) G6�การจดัการศึกษาระดบับริบาล1073201 A 2(2-0-4) อ.ดวงพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-507การพฒันาหลกัสูตรและหลกัสูตรสถานศึก1073203 A 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) G6Eทกัษะการคดิสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073304 A 2(2-0-4) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-401นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) G6Eการจดัประสบการณ์การเรียนรูส้าํหรบัเดก็1074301 A 3(2-2-5) อ.อญัชนา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) G)>คอมพวิเตอรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั1074402 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐักานต์
อ. (�E.6�-00.6�) SU-405การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 G 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวฐตินินัท ์เจริญสุตวิฒัน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วราภรณ์ แกว้แยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 4

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584186505
นางสาวฐตินินัท ์เจริญสตุวิฒัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584186506

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐมล นุภาสนั
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5841-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 I 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 M 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0A.6�) G6�การจดัการศึกษาระดบับริบาล1073201 A 2(2-0-4) อ.ดวงพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-507การพฒันาหลกัสูตรและหลกัสูตรสถานศึก1073203 A 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) G6Eทกัษะการคดิสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073304 A 2(2-0-4) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-401นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) G6Eการจดัประสบการณ์การเรียนรูส้าํหรบัเดก็1074301 A 3(2-2-5) อ.อญัชนา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) G)>คอมพวิเตอรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั1074402 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐักานต์
อ. (�E.6�-00.6�) SU-405การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 G 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัมล นุภาสนั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วราภรณ์ แกว้แยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 4

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584186506
นางสาวณัฐมล นุภาสนั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584186507

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐรตัน์ เฮงประเสรฐิ
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5841-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 I 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 M 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0A.6�) G6�การจดัการศึกษาระดบับริบาล1073201 A 2(2-0-4) อ.ดวงพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-507การพฒันาหลกัสูตรและหลกัสูตรสถานศึก1073203 A 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) G6Eทกัษะการคดิสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073304 A 2(2-0-4) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-401นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) G6Eการจดัประสบการณ์การเรียนรูส้าํหรบัเดก็1074301 A 3(2-2-5) อ.อญัชนา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) G)>คอมพวิเตอรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั1074402 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐักานต์
อ. (�E.6�-00.6�) SU-405การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 G 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัรตัน ์เฮงประเสริฐ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วราภรณ์ แกว้แยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 4

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584186507
นางสาวณัฐรตัน์ เฮงประเสริฐ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584186508

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวดลดา คาํวงั
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5841-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 I 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 M 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0A.6�) G6�การจดัการศึกษาระดบับริบาล1073201 A 2(2-0-4) อ.ดวงพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-507การพฒันาหลกัสูตรและหลกัสูตรสถานศึก1073203 A 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) G6Eทกัษะการคดิสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073304 A 2(2-0-4) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-401นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) G6Eการจดัประสบการณ์การเรียนรูส้าํหรบัเดก็1074301 A 3(2-2-5) อ.อญัชนา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) G)>คอมพวิเตอรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั1074402 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐักานต์
อ. (�E.6�-00.6�) SU-405การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 G 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวดลดา คาํวงั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วราภรณ์ แกว้แยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 4

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584186508
นางสาวดลดา คาํวงั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584186509

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทพิยร์ตัน์ อยู่เป็นสุข
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5841-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 I 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 M 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0A.6�) G6�การจดัการศึกษาระดบับริบาล1073201 A 2(2-0-4) อ.ดวงพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-507การพฒันาหลกัสูตรและหลกัสูตรสถานศึก1073203 A 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) G6Eทกัษะการคดิสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073304 A 2(2-0-4) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-401นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) G6Eการจดัประสบการณ์การเรียนรูส้าํหรบัเดก็1074301 A 3(2-2-5) อ.อญัชนา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) G)>คอมพวิเตอรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั1074402 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐักานต์
อ. (�E.6�-00.6�) SU-405การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 G 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวทพิยร์ตัน ์อยู่เป็นสุข )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วราภรณ์ แกว้แยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 4

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584186509
นางสาวทพิยร์ตัน์ อยูเ่ป็นสขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584186510

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนภรณ์ ระกลุ
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5841-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 I 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 M 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0A.6�) G6�การจดัการศึกษาระดบับริบาล1073201 A 2(2-0-4) อ.ดวงพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-507การพฒันาหลกัสูตรและหลกัสูตรสถานศึก1073203 A 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) G6Eทกัษะการคดิสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073304 A 2(2-0-4) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-401นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) G6Eการจดัประสบการณ์การเรียนรูส้าํหรบัเดก็1074301 A 3(2-2-5) อ.อญัชนา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) G)>คอมพวิเตอรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั1074402 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐักานต์
อ. (�E.6�-00.6�) SU-405การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 G 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธนภรณ์ ระกลุ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วราภรณ์ แกว้แยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 4

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584186510
นางสาวธนภรณ์ ระกลุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584186511

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธญัพมิล จูงใจ
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5841-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 I 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 M 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0A.6�) G6�การจดัการศึกษาระดบับริบาล1073201 A 2(2-0-4) อ.ดวงพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-507การพฒันาหลกัสูตรและหลกัสูตรสถานศึก1073203 A 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) G6Eทกัษะการคดิสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073304 A 2(2-0-4) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-401นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) G6Eการจดัประสบการณ์การเรียนรูส้าํหรบัเดก็1074301 A 3(2-2-5) อ.อญัชนา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) G)>คอมพวิเตอรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั1074402 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐักานต์
อ. (�E.6�-00.6�) SU-405การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 G 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธญัพมิล จูงใจ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วราภรณ์ แกว้แยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 4

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584186511
นางสาวธญัพมิล จูงใจ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584186512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธารณีิ แช่มชอ้ย
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5841-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 I 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 M 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0A.6�) G6�การจดัการศึกษาระดบับริบาล1073201 A 2(2-0-4) อ.ดวงพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-507การพฒันาหลกัสูตรและหลกัสูตรสถานศึก1073203 A 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) G6Eทกัษะการคดิสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073304 A 2(2-0-4) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-401นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) G6Eการจดัประสบการณ์การเรียนรูส้าํหรบัเดก็1074301 A 3(2-2-5) อ.อญัชนา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) G)>คอมพวิเตอรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั1074402 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐักานต์
อ. (�E.6�-00.6�) SU-405การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 G 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธาริณี แช่มชอ้ย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วราภรณ์ แกว้แยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 4

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584186512
นางสาวธาริณี แช่มชอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584186514

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวดิษฐา พวงหริญั
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5841-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 I 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 M 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0A.6�) G6�การจดัการศึกษาระดบับริบาล1073201 A 2(2-0-4) อ.ดวงพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-507การพฒันาหลกัสูตรและหลกัสูตรสถานศึก1073203 A 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) G6Eทกัษะการคดิสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073304 A 2(2-0-4) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-401นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) G6Eการจดัประสบการณ์การเรียนรูส้าํหรบัเดก็1074301 A 3(2-2-5) อ.อญัชนา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) G)>คอมพวิเตอรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั1074402 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐักานต์
อ. (�E.6�-00.6�) SU-405การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 G 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวดษิฐา พวงหริญั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วราภรณ์ แกว้แยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 4

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584186514
นางสาวดิษฐา พวงหริญั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584186515

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนยันา อํ  ามา
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5841-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 I 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 M 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0A.6�) G6�การจดัการศึกษาระดบับริบาล1073201 A 2(2-0-4) อ.ดวงพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-507การพฒันาหลกัสูตรและหลกัสูตรสถานศึก1073203 A 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) G6Eทกัษะการคดิสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073304 A 2(2-0-4) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-401นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) G6Eการจดัประสบการณ์การเรียนรูส้าํหรบัเดก็1074301 A 3(2-2-5) อ.อญัชนา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) G)>คอมพวิเตอรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั1074402 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐักานต์
อ. (�E.6�-00.6�) SU-405การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 G 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนยันา อํ Jามา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วราภรณ์ แกว้แยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 4

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584186515
นางสาวนยันา อํ  ามา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584186516

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิจจารยี ์ภตูาเลศิ
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5841-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 I 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 M 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0A.6�) G6�การจดัการศึกษาระดบับริบาล1073201 A 2(2-0-4) อ.ดวงพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-507การพฒันาหลกัสูตรและหลกัสูตรสถานศึก1073203 A 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) G6Eทกัษะการคดิสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073304 A 2(2-0-4) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-401นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) G6Eการจดัประสบการณ์การเรียนรูส้าํหรบัเดก็1074301 A 3(2-2-5) อ.อญัชนา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) G)>คอมพวิเตอรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั1074402 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐักานต์
อ. (�E.6�-00.6�) SU-405การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 G 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนิจจารีย ์ภูตาเลศิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วราภรณ์ แกว้แยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 4

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584186516
นางสาวนิจจารีย ์ภตูาเลศิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584186517

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนุชนาถ บญุมีบตุร
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5841-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 I 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 M 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0A.6�) G6�การจดัการศึกษาระดบับริบาล1073201 A 2(2-0-4) อ.ดวงพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-507การพฒันาหลกัสูตรและหลกัสูตรสถานศึก1073203 A 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) G6Eทกัษะการคดิสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073304 A 2(2-0-4) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-401นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) G6Eการจดัประสบการณ์การเรียนรูส้าํหรบัเดก็1074301 A 3(2-2-5) อ.อญัชนา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) G)>คอมพวิเตอรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั1074402 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐักานต์
อ. (�E.6�-00.6�) SU-405การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 G 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนุชนาถ บญุมบีตุร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วราภรณ์ แกว้แยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 4

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584186517
นางสาวนุชนาถ บญุมีบตุร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584186519

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปทัมา มาดี
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5841-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 I 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 M 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0A.6�) G6�การจดัการศึกษาระดบับริบาล1073201 A 2(2-0-4) อ.ดวงพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-507การพฒันาหลกัสูตรและหลกัสูตรสถานศึก1073203 A 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) G6Eทกัษะการคดิสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073304 A 2(2-0-4) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-401นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) G6Eการจดัประสบการณ์การเรียนรูส้าํหรบัเดก็1074301 A 3(2-2-5) อ.อญัชนา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) G)>คอมพวิเตอรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั1074402 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐักานต์
อ. (�E.6�-00.6�) SU-405การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 G 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปทัมา มาด ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วราภรณ์ แกว้แยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 4

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584186519
นางสาวปทัมา มาดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584186520

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปารฉิตัร ประสทิธชิยั
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5841-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 I 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 M 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0A.6�) G6�การจดัการศึกษาระดบับริบาล1073201 A 2(2-0-4) อ.ดวงพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-507การพฒันาหลกัสูตรและหลกัสูตรสถานศึก1073203 A 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) G6Eทกัษะการคดิสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073304 A 2(2-0-4) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-401นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) G6Eการจดัประสบการณ์การเรียนรูส้าํหรบัเดก็1074301 A 3(2-2-5) อ.อญัชนา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) G)>คอมพวิเตอรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั1074402 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐักานต์
อ. (�E.6�-00.6�) SU-405การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 G 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปาริฉตัร ประสทิธิชยั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วราภรณ์ แกว้แยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 4

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584186520
นางสาวปาริฉตัร ประสทิธิชยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584186521

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชิญา งอกเงนิ
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5841-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 I 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 M 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0A.6�) G6�การจดัการศึกษาระดบับริบาล1073201 A 2(2-0-4) อ.ดวงพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-507การพฒันาหลกัสูตรและหลกัสูตรสถานศึก1073203 A 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) G6Eทกัษะการคดิสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073304 A 2(2-0-4) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-401นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) G6Eการจดัประสบการณ์การเรียนรูส้าํหรบัเดก็1074301 A 3(2-2-5) อ.อญัชนา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) G)>คอมพวิเตอรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั1074402 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐักานต์
อ. (�E.6�-00.6�) SU-405การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 G 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพชิญา งอกเงนิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วราภรณ์ แกว้แยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 4

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584186521
นางสาวพชิญา งอกเงนิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584186523

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภทัราภรณ์ เรอืงอยู่
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5841-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 I 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 M 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0A.6�) G6�การจดัการศึกษาระดบับริบาล1073201 A 2(2-0-4) อ.ดวงพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-507การพฒันาหลกัสูตรและหลกัสูตรสถานศึก1073203 A 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) G6Eทกัษะการคดิสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073304 A 2(2-0-4) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-401นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) G6Eการจดัประสบการณ์การเรียนรูส้าํหรบัเดก็1074301 A 3(2-2-5) อ.อญัชนา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) G)>คอมพวิเตอรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั1074402 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐักานต์
อ. (�E.6�-00.6�) SU-405การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 G 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภทัราภรณ์ เรืองอยู่ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วราภรณ์ แกว้แยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 4

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584186523
นางสาวภทัราภรณ์ เรืองอยู่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584186525

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชุตกิาญจน์ ใหญ่โต
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5841-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 I 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 M 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0A.6�) G6�การจดัการศึกษาระดบับริบาล1073201 A 2(2-0-4) อ.ดวงพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-507การพฒันาหลกัสูตรและหลกัสูตรสถานศึก1073203 A 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) G6Eทกัษะการคดิสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073304 A 2(2-0-4) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-401นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) G6Eการจดัประสบการณ์การเรียนรูส้าํหรบัเดก็1074301 A 3(2-2-5) อ.อญัชนา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) G)>คอมพวิเตอรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั1074402 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐักานต์
อ. (�E.6�-00.6�) SU-405การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 G 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชตุกิาญจน ์ใหญ่โต )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วราภรณ์ แกว้แยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 4

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584186525
นางสาวชตุกิาญจน์ ใหญ่โต

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584186526

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรตัน์ชดา ชูภาพ
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5841-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 I 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 M 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0A.6�) G6�การจดัการศึกษาระดบับริบาล1073201 A 2(2-0-4) อ.ดวงพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-507การพฒันาหลกัสูตรและหลกัสูตรสถานศึก1073203 A 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) G6Eทกัษะการคดิสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073304 A 2(2-0-4) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-401นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) G6Eการจดัประสบการณ์การเรียนรูส้าํหรบัเดก็1074301 A 3(2-2-5) อ.อญัชนา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) G)>คอมพวิเตอรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั1074402 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐักานต์
อ. (�E.6�-00.6�) SU-405การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 G 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววรตันช์ดา ชูภาพ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วราภรณ์ แกว้แยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 4

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584186526
นางสาววรตัน์ชดา ชูภาพ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584186527

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรยิา สงัหรา่ย
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5841-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 I 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 M 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0A.6�) G6�การจดัการศึกษาระดบับริบาล1073201 A 2(2-0-4) อ.ดวงพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-507การพฒันาหลกัสูตรและหลกัสูตรสถานศึก1073203 A 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) G6Eทกัษะการคดิสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073304 A 2(2-0-4) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-401นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) G6Eการจดัประสบการณ์การเรียนรูส้าํหรบัเดก็1074301 A 3(2-2-5) อ.อญัชนา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) G)>คอมพวิเตอรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั1074402 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐักานต์
อ. (�E.6�-00.6�) SU-405การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 G 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววริยา สงัหร่าย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วราภรณ์ แกว้แยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 4

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584186527
นางสาววริยา สงัหร่าย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584186528

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศศิธร เขียวมุ่ย
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5841-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 I 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 M 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0A.6�) G6�การจดัการศึกษาระดบับริบาล1073201 A 2(2-0-4) อ.ดวงพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-507การพฒันาหลกัสูตรและหลกัสูตรสถานศึก1073203 A 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) G6Eทกัษะการคดิสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073304 A 2(2-0-4) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-401นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) G6Eการจดัประสบการณ์การเรียนรูส้าํหรบัเดก็1074301 A 3(2-2-5) อ.อญัชนา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) G)>คอมพวิเตอรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั1074402 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐักานต์
อ. (�E.6�-00.6�) SU-405การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 G 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศศิธร เขยีวมุย่ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วราภรณ์ แกว้แยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 4

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584186528
นางสาวศศิธร เขียวมุ่ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584186529

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสาวติร ีทพิประโชติ
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5841-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 I 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 M 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0A.6�) G6�การจดัการศึกษาระดบับริบาล1073201 A 2(2-0-4) อ.ดวงพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-507การพฒันาหลกัสูตรและหลกัสูตรสถานศึก1073203 A 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) G6Eทกัษะการคดิสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073304 A 2(2-0-4) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-401นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) G6Eการจดัประสบการณ์การเรียนรูส้าํหรบัเดก็1074301 A 3(2-2-5) อ.อญัชนา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) G)>คอมพวิเตอรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั1074402 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐักานต์
อ. (�E.6�-00.6�) SU-405การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 G 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสาวติรี ทพิประโชต ิ)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วราภรณ์ แกว้แยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 4

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584186529
นางสาวสาวติรี ทพิประโชติ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584186532

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุกานดา ทองเขียว
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5841-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 I 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 M 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0A.6�) G6�การจดัการศึกษาระดบับริบาล1073201 A 2(2-0-4) อ.ดวงพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-507การพฒันาหลกัสูตรและหลกัสูตรสถานศึก1073203 A 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) G6Eทกัษะการคดิสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073304 A 2(2-0-4) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-401นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) G6Eการจดัประสบการณ์การเรียนรูส้าํหรบัเดก็1074301 A 3(2-2-5) อ.อญัชนา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) G)>คอมพวิเตอรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั1074402 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐักานต์
อ. (�E.6�-00.6�) SU-405การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 G 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุกานดา ทองเขยีว )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วราภรณ์ แกว้แยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 4

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584186532
นางสาวสกุานดา ทองเขียว

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584186534

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุนีย ์ลิ9มติ9ว
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5841-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 I 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 M 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0A.6�) G6�การจดัการศึกษาระดบับริบาล1073201 A 2(2-0-4) อ.ดวงพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-507การพฒันาหลกัสูตรและหลกัสูตรสถานศึก1073203 A 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) G6Eทกัษะการคดิสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073304 A 2(2-0-4) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-401นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) G6Eการจดัประสบการณ์การเรียนรูส้าํหรบัเดก็1074301 A 3(2-2-5) อ.อญัชนา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) G)>คอมพวิเตอรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั1074402 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐักานต์
อ. (�E.6�-00.6�) SU-405การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 G 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุนีย ์ลิ@มติ@ว )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วราภรณ์ แกว้แยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 4

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584186534
นางสาวสนีุย ์ลิ9มติ9ว

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584186535

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุพรรณี สรอ้ยกลํ  า
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5841-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 I 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 M 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0A.6�) G6�การจดัการศึกษาระดบับริบาล1073201 A 2(2-0-4) อ.ดวงพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-507การพฒันาหลกัสูตรและหลกัสูตรสถานศึก1073203 A 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) G6Eทกัษะการคดิสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073304 A 2(2-0-4) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-401นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) G6Eการจดัประสบการณ์การเรียนรูส้าํหรบัเดก็1074301 A 3(2-2-5) อ.อญัชนา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) G)>คอมพวิเตอรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั1074402 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐักานต์
อ. (�E.6�-00.6�) SU-405การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 G 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุพรรณี สรอ้ยกลํ Jา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วราภรณ์ แกว้แยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 4

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584186535
นางสาวสพุรรณี สรอ้ยกลํ  า

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584186536

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุภาพร เปี ยมทรพัย์
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5841-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 I 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 M 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0A.6�) G6�การจดัการศึกษาระดบับริบาล1073201 A 2(2-0-4) อ.ดวงพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-507การพฒันาหลกัสูตรและหลกัสูตรสถานศึก1073203 A 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) G6Eทกัษะการคดิสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073304 A 2(2-0-4) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-401นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) G6Eการจดัประสบการณ์การเรียนรูส้าํหรบัเดก็1074301 A 3(2-2-5) อ.อญัชนา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) G)>คอมพวิเตอรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั1074402 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐักานต์
อ. (�E.6�-00.6�) SU-405การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 G 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุภาพร เปีJยมทรพัย ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วราภรณ์ แกว้แยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 4

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584186536
นางสาวสภุาพร เปี ยมทรพัย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584186537

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุวนนัท ์ศรสีุขา
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5841-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 I 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 M 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0A.6�) G6�การจดัการศึกษาระดบับริบาล1073201 A 2(2-0-4) อ.ดวงพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-507การพฒันาหลกัสูตรและหลกัสูตรสถานศึก1073203 A 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) G6Eทกัษะการคดิสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073304 A 2(2-0-4) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-401นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) G6Eการจดัประสบการณ์การเรียนรูส้าํหรบัเดก็1074301 A 3(2-2-5) อ.อญัชนา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) G)>คอมพวิเตอรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั1074402 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐักานต์
อ. (�E.6�-00.6�) SU-405การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 G 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุวนนัท ์ศรีสุขา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วราภรณ์ แกว้แยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 4

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584186537
นางสาวสวุนนัท ์ศรีสขุา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584186538

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสโรชา เหลก็คม
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5841-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 I 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 M 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0A.6�) G6�การจดัการศึกษาระดบับริบาล1073201 A 2(2-0-4) อ.ดวงพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-507การพฒันาหลกัสูตรและหลกัสูตรสถานศึก1073203 A 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) G6Eทกัษะการคดิสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073304 A 2(2-0-4) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-401นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) G6Eการจดัประสบการณ์การเรียนรูส้าํหรบัเดก็1074301 A 3(2-2-5) อ.อญัชนา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) G)>คอมพวิเตอรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั1074402 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐักานต์
อ. (�E.6�-00.6�) SU-405การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 G 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสโรชา เหลก็คม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วราภรณ์ แกว้แยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 4

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584186538
นางสาวสโรชา เหลก็คม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584186539

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเสาวณีย ์นิตยใจพรหม
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5841-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 I 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 M 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0A.6�) G6�การจดัการศึกษาระดบับริบาล1073201 A 2(2-0-4) อ.ดวงพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-507การพฒันาหลกัสูตรและหลกัสูตรสถานศึก1073203 A 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) G6Eทกัษะการคดิสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073304 A 2(2-0-4) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-401นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) G6Eการจดัประสบการณ์การเรียนรูส้าํหรบัเดก็1074301 A 3(2-2-5) อ.อญัชนา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) G)>คอมพวิเตอรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั1074402 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐักานต์
อ. (�E.6�-00.6�) SU-405การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 G 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเสาวณีย ์นิตยใจพรหม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วราภรณ์ แกว้แยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 4

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584186539
นางสาวเสาวณีย ์นิตยใจพรหม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584186540

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวหนึ งฤทยั ขําการ
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5841-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 I 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 M 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0A.6�) G6�การจดัการศึกษาระดบับริบาล1073201 A 2(2-0-4) อ.ดวงพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-507การพฒันาหลกัสูตรและหลกัสูตรสถานศึก1073203 A 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) G6Eทกัษะการคดิสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073304 A 2(2-0-4) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-401นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) G6Eการจดัประสบการณ์การเรียนรูส้าํหรบัเดก็1074301 A 3(2-2-5) อ.อญัชนา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) G)>คอมพวิเตอรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั1074402 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐักานต์
อ. (�E.6�-00.6�) SU-405การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 G 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวหนึJงฤทยั ขาํการ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วราภรณ์ แกว้แยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 4

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584186540
นางสาวหนึ งฤทยั ขําการ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584186541

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรณา สุวรรณศิลป์
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5841-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 I 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 M 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0A.6�) G6�การจดัการศึกษาระดบับริบาล1073201 A 2(2-0-4) อ.ดวงพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-507การพฒันาหลกัสูตรและหลกัสูตรสถานศึก1073203 A 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) G6Eทกัษะการคดิสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073304 A 2(2-0-4) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-401นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) G6Eการจดัประสบการณ์การเรียนรูส้าํหรบัเดก็1074301 A 3(2-2-5) อ.อญัชนา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) G)>คอมพวิเตอรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั1074402 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐักานต์
อ. (�E.6�-00.6�) SU-405การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 G 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรณา สุวรรณศิลป์ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วราภรณ์ แกว้แยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 4

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584186541
นางสาวอรณา สวุรรณศิลป์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584186542

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอารยีา ศรรีาจนัทร ์
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5841-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 I 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 M 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0A.6�) G6�การจดัการศึกษาระดบับริบาล1073201 A 2(2-0-4) อ.ดวงพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-507การพฒันาหลกัสูตรและหลกัสูตรสถานศึก1073203 A 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) G6Eทกัษะการคดิสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073304 A 2(2-0-4) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-401นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) G6Eการจดัประสบการณ์การเรียนรูส้าํหรบัเดก็1074301 A 3(2-2-5) อ.อญัชนา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) G)>คอมพวิเตอรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั1074402 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐักานต์
อ. (�E.6�-00.6�) SU-405การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 G 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอารียา ศรีราจนัทร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วราภรณ์ แกว้แยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 4

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584186542
นางสาวอารียา ศรีราจนัทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584186543

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอทุมุพร ฉตัรสทิธกิลุ
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี� ปี

5841-86/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) SU-502การประกนัคุณภาพการศึกษา1023302 I 3(2-2-5) อ. ดร.เอื@อมพร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0>))การบริหารจดัการในสถานศึกษา1061101 M 3(2-2-5) อ. ดร.อภชิาติ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0>.6�-0A.6�) G6�การจดัการศึกษาระดบับริบาล1073201 A 2(2-0-4) อ.ดวงพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-507การพฒันาหลกัสูตรและหลกัสูตรสถานศึก1073203 A 3(2-2-5) อ.ดวงพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0>.6�) G6Eทกัษะการคดิสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073304 A 2(2-0-4) อ.ชนาธิป 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-401นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) G6Eการจดัประสบการณ์การเรียนรูส้าํหรบัเดก็1074301 A 3(2-2-5) อ.อญัชนา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) G)>คอมพวิเตอรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั1074402 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐักานต์
อ. (�E.6�-00.6�) SU-405การศึกษาข ั@นพื@นฐานและการศึกษาแบบเรี1083601 G 2(1-2-3) อ.ศุภรสัมิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอทุมุพร ฉตัรสทิธิกลุ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วราภรณ์ แกว้แยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 4

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584186543
นางสาวอทุมุพร ฉตัรสทิธิกลุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584189503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมลนภา อิ มอาบ
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) G6)การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 F 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 A 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>60ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) G66ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ข ั@น4081403 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-06.6�) โรงยมิกจิกรรมเขา้จงัหวะ4081406 A 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�G.6�-0).6�) ยมิมวยไทย4081510 A 2(1-2-3) อ.กศุล 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC., อ. (0>.6�-0C.6�)เปตอง4081519 A 2(1-2-3) อ.ธาํรงค,์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G66การบาดเจ็บทางการกฬีา4083307 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�G.6�-0).6�) G66การสมัมนาทางพลศึกษา4084903 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมลนภา อิJมอาบ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กศุล ช่วงบญุศรี )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584189503
นางสาวมลนภา อิ มอาบ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584189504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุง่ฤดี เศียรปกัษา
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) G6)การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 F 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 A 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>60ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) G66ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ข ั@น4081403 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-06.6�) โรงยมิกจิกรรมเขา้จงัหวะ4081406 A 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�G.6�-0).6�) ยมิมวยไทย4081510 A 2(1-2-3) อ.กศุล 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC., อ. (0>.6�-0C.6�)เปตอง4081519 A 2(1-2-3) อ.ธาํรงค,์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G66การบาดเจ็บทางการกฬีา4083307 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�G.6�-0).6�) G66การสมัมนาทางพลศึกษา4084903 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรุ่งฤด ีเศียรปกัษา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กศุล ช่วงบญุศรี )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584189504
นางสาวรุ่งฤดี เศียรปกัษา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584189505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรพิร ประยูรยวง
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) G6)การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 F 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 A 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>60ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) G66ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ข ั@น4081403 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-06.6�) โรงยมิกจิกรรมเขา้จงัหวะ4081406 A 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�G.6�-0).6�) ยมิมวยไทย4081510 A 2(1-2-3) อ.กศุล 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC., อ. (0>.6�-0C.6�)เปตอง4081519 A 2(1-2-3) อ.ธาํรงค,์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G66การบาดเจ็บทางการกฬีา4083307 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�G.6�-0).6�) G66การสมัมนาทางพลศึกษา4084903 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริพร ประยูรยวง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กศุล ช่วงบญุศรี )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584189505
นางสาวศิริพร ประยูรยวง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584189508

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวองัคณางค ์มะโนเกีcยง
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) G6)การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 F 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 A 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>60ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) G66ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ข ั@น4081403 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-06.6�) โรงยมิกจิกรรมเขา้จงัหวะ4081406 A 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�G.6�-0).6�) ยมิมวยไทย4081510 A 2(1-2-3) อ.กศุล 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC., อ. (0>.6�-0C.6�)เปตอง4081519 A 2(1-2-3) อ.ธาํรงค,์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G66การบาดเจ็บทางการกฬีา4083307 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�G.6�-0).6�) G66การสมัมนาทางพลศึกษา4084903 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวองัคณางค ์มะโนเกี �ยง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กศุล ช่วงบญุศรี )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584189508
นางสาวองัคณางค ์มะโนเกีcยง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584189511

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายการุณย ์เทศลาภ
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) G6)การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 F 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 A 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>60ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) G66ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ข ั@น4081403 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-06.6�) โรงยมิกจิกรรมเขา้จงัหวะ4081406 A 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�G.6�-0).6�) ยมิมวยไทย4081510 A 2(1-2-3) อ.กศุล 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC., อ. (0>.6�-0C.6�)เปตอง4081519 A 2(1-2-3) อ.ธาํรงค,์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G66การบาดเจ็บทางการกฬีา4083307 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�G.6�-0).6�) G66การสมัมนาทางพลศึกษา4084903 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายการุณย ์เทศลาภ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กศุล ช่วงบญุศรี )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584189511
นายการุณย ์เทศลาภ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584189514

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจกัรเพชร นาเมือง
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) G6)การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 F 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 A 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>60ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) G66ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ข ั@น4081403 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-06.6�) โรงยมิกจิกรรมเขา้จงัหวะ4081406 A 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�G.6�-0).6�) ยมิมวยไทย4081510 A 2(1-2-3) อ.กศุล 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC., อ. (0>.6�-0C.6�)เปตอง4081519 A 2(1-2-3) อ.ธาํรงค,์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G66การบาดเจ็บทางการกฬีา4083307 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�G.6�-0).6�) G66การสมัมนาทางพลศึกษา4084903 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจกัรเพชร นาเมอืง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กศุล ช่วงบญุศรี )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584189514
นายจกัรเพชร นาเมือง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584189517

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐพล ตอ๋งาม
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) G6)การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 F 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 A 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>60ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) G66ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ข ั@น4081403 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-06.6�) โรงยมิกจิกรรมเขา้จงัหวะ4081406 A 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�G.6�-0).6�) ยมิมวยไทย4081510 A 2(1-2-3) อ.กศุล 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC., อ. (0>.6�-0C.6�)เปตอง4081519 A 2(1-2-3) อ.ธาํรงค,์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G66การบาดเจ็บทางการกฬีา4083307 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�G.6�-0).6�) G66การสมัมนาทางพลศึกษา4084903 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัพล ตอ๋งาม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กศุล ช่วงบญุศรี )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584189517
นายณัฐพล ตอ๋งาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584189518

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐวฒุ ิอโุคตร
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) G6)การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 F 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 A 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>60ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) G66ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ข ั@น4081403 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-06.6�) โรงยมิกจิกรรมเขา้จงัหวะ4081406 A 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�G.6�-0).6�) ยมิมวยไทย4081510 A 2(1-2-3) อ.กศุล 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC., อ. (0>.6�-0C.6�)เปตอง4081519 A 2(1-2-3) อ.ธาํรงค,์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G66การบาดเจ็บทางการกฬีา4083307 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�G.6�-0).6�) G66การสมัมนาทางพลศึกษา4084903 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัวุฒ ิอโุคตร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กศุล ช่วงบญุศรี )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584189518
นายณัฐวฒุิ อโุคตร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584189519

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายทวศีกัดิV เอมาวฒัน์
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) G6)การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 F 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 A 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>60ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) G66ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ข ั@น4081403 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-06.6�) โรงยมิกจิกรรมเขา้จงัหวะ4081406 A 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�G.6�-0).6�) ยมิมวยไทย4081510 A 2(1-2-3) อ.กศุล 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC., อ. (0>.6�-0C.6�)เปตอง4081519 A 2(1-2-3) อ.ธาํรงค,์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G66การบาดเจ็บทางการกฬีา4083307 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�G.6�-0).6�) G66การสมัมนาทางพลศึกษา4084903 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายทวศีกัดิv เอมาวฒัน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กศุล ช่วงบญุศรี )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584189519
นายทวศีกัดิV เอมาวฒัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584189521

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนวฒัน์ นอ้ยวจิติร
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) G6)การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 F 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 A 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>60ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) G66ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ข ั@น4081403 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-06.6�) โรงยมิกจิกรรมเขา้จงัหวะ4081406 A 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�G.6�-0).6�) ยมิมวยไทย4081510 A 2(1-2-3) อ.กศุล 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC., อ. (0>.6�-0C.6�)เปตอง4081519 A 2(1-2-3) อ.ธาํรงค,์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G66การบาดเจ็บทางการกฬีา4083307 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�G.6�-0).6�) G66การสมัมนาทางพลศึกษา4084903 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนวฒัน ์นอ้ยวจิติร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กศุล ช่วงบญุศรี )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584189521
นายธนวฒัน์ นอ้ยวจิติร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584189522

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนา สุขผล
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) G6)การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 F 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 A 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>60ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) G66ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ข ั@น4081403 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-06.6�) โรงยมิกจิกรรมเขา้จงัหวะ4081406 A 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�G.6�-0).6�) ยมิมวยไทย4081510 A 2(1-2-3) อ.กศุล 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC., อ. (0>.6�-0C.6�)เปตอง4081519 A 2(1-2-3) อ.ธาํรงค,์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G66การบาดเจ็บทางการกฬีา4083307 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�G.6�-0).6�) G66การสมัมนาทางพลศึกษา4084903 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนา สุขผล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กศุล ช่วงบญุศรี )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584189522
นายธนา สขุผล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584189523

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธญัญรตัน์ ชาวนา
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) G6)การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 F 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 A 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>60ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) G66ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ข ั@น4081403 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-06.6�) โรงยมิกจิกรรมเขา้จงัหวะ4081406 A 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�G.6�-0).6�) ยมิมวยไทย4081510 A 2(1-2-3) อ.กศุล 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC., อ. (0>.6�-0C.6�)เปตอง4081519 A 2(1-2-3) อ.ธาํรงค,์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G66การบาดเจ็บทางการกฬีา4083307 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�G.6�-0).6�) G66การสมัมนาทางพลศึกษา4084903 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธญัญรตัน ์ชาวนา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กศุล ช่วงบญุศรี )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584189523
นายธญัญรตัน์ ชาวนา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584189526

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายปรชีา ผึ9 งหลวง
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) G6)การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 F 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 A 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>60ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) G66ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ข ั@น4081403 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-06.6�) โรงยมิกจิกรรมเขา้จงัหวะ4081406 A 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�G.6�-0).6�) ยมิมวยไทย4081510 A 2(1-2-3) อ.กศุล 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC., อ. (0>.6�-0C.6�)เปตอง4081519 A 2(1-2-3) อ.ธาํรงค,์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G66การบาดเจ็บทางการกฬีา4083307 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�G.6�-0).6�) G66การสมัมนาทางพลศึกษา4084903 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายปรีชา ผึ@งหลวง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กศุล ช่วงบญุศรี )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584189526
นายปรีชา ผึ9 งหลวง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584189528

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพงศธร สุรยิะ
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) G6)การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 F 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 A 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>60ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) G66ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ข ั@น4081403 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-06.6�) โรงยมิกจิกรรมเขา้จงัหวะ4081406 A 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�G.6�-0).6�) ยมิมวยไทย4081510 A 2(1-2-3) อ.กศุล 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC., อ. (0>.6�-0C.6�)เปตอง4081519 A 2(1-2-3) อ.ธาํรงค,์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G66การบาดเจ็บทางการกฬีา4083307 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�G.6�-0).6�) G66การสมัมนาทางพลศึกษา4084903 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพงศธร สุริยะ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กศุล ช่วงบญุศรี )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584189528
นายพงศธร สรุิยะ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584189529

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพนัธุเลศิ อรรถวรรธน
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) G6)การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 F 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 A 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>60ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) G66ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ข ั@น4081403 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-06.6�) โรงยมิกจิกรรมเขา้จงัหวะ4081406 A 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�G.6�-0).6�) ยมิมวยไทย4081510 A 2(1-2-3) อ.กศุล 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC., อ. (0>.6�-0C.6�)เปตอง4081519 A 2(1-2-3) อ.ธาํรงค,์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G66การบาดเจ็บทางการกฬีา4083307 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�G.6�-0).6�) G66การสมัมนาทางพลศึกษา4084903 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพนัธุเลศิ อรรถวรรธน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กศุล ช่วงบญุศรี )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584189529
นายพนัธุเลศิ อรรถวรรธน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584189531

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเพิ มศกัดิV แยม้พราย
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) G6)การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 F 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 A 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>60ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) G66ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ข ั@น4081403 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-06.6�) โรงยมิกจิกรรมเขา้จงัหวะ4081406 A 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�G.6�-0).6�) ยมิมวยไทย4081510 A 2(1-2-3) อ.กศุล 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC., อ. (0>.6�-0C.6�)เปตอง4081519 A 2(1-2-3) อ.ธาํรงค,์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G66การบาดเจ็บทางการกฬีา4083307 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�G.6�-0).6�) G66การสมัมนาทางพลศึกษา4084903 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเพิJมศกัดิv แยม้พราย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กศุล ช่วงบญุศรี )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584189531
นายเพิ มศกัดิV แยม้พราย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584189532

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายยทุธภมิู สทิธศิร
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) G6)การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 F 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 A 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>60ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) G66ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ข ั@น4081403 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-06.6�) โรงยมิกจิกรรมเขา้จงัหวะ4081406 A 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�G.6�-0).6�) ยมิมวยไทย4081510 A 2(1-2-3) อ.กศุล 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC., อ. (0>.6�-0C.6�)เปตอง4081519 A 2(1-2-3) อ.ธาํรงค,์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G66การบาดเจ็บทางการกฬีา4083307 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�G.6�-0).6�) G66การสมัมนาทางพลศึกษา4084903 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายยุทธภูม ิสทิธิศร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กศุล ช่วงบญุศรี )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584189532
นายยทุธภมิู สทิธิศร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584189533

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเรวตั ิวงศข์ยาย
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) G6)การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 F 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 A 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>60ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) G66ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ข ั@น4081403 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-06.6�) โรงยมิกจิกรรมเขา้จงัหวะ4081406 A 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�G.6�-0).6�) ยมิมวยไทย4081510 A 2(1-2-3) อ.กศุล 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC., อ. (0>.6�-0C.6�)เปตอง4081519 A 2(1-2-3) อ.ธาํรงค,์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G66การบาดเจ็บทางการกฬีา4083307 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�G.6�-0).6�) G66การสมัมนาทางพลศึกษา4084903 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเรวตั ิวงศข์ยาย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กศุล ช่วงบญุศรี )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584189533
นายเรวตั ิวงศข์ยาย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584189536

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศรายทุธ ปกัษา
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) G6)การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 F 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 A 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>60ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) G66ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ข ั@น4081403 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-06.6�) โรงยมิกจิกรรมเขา้จงัหวะ4081406 A 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�G.6�-0).6�) ยมิมวยไทย4081510 A 2(1-2-3) อ.กศุล 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC., อ. (0>.6�-0C.6�)เปตอง4081519 A 2(1-2-3) อ.ธาํรงค,์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G66การบาดเจ็บทางการกฬีา4083307 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�G.6�-0).6�) G66การสมัมนาทางพลศึกษา4084903 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศรายุทธ ปกัษา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กศุล ช่วงบญุศรี )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584189536
นายศรายทุธ ปกัษา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584189538

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศกัรนิทร ์ออ่นนอ้ม
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) G6)การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 F 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 A 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>60ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) G66ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ข ั@น4081403 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-06.6�) โรงยมิกจิกรรมเขา้จงัหวะ4081406 A 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�G.6�-0).6�) ยมิมวยไทย4081510 A 2(1-2-3) อ.กศุล 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC., อ. (0>.6�-0C.6�)เปตอง4081519 A 2(1-2-3) อ.ธาํรงค,์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G66การบาดเจ็บทางการกฬีา4083307 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�G.6�-0).6�) G66การสมัมนาทางพลศึกษา4084903 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศกัรินทร ์อ่อนนอ้ม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กศุล ช่วงบญุศรี )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584189538
นายศกัรินทร ์ออ่นนอ้ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584189541

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสายชล ศรแีกว้
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) G6)การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 F 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 A 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>60ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) G66ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ข ั@น4081403 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-06.6�) โรงยมิกจิกรรมเขา้จงัหวะ4081406 A 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�G.6�-0).6�) ยมิมวยไทย4081510 A 2(1-2-3) อ.กศุล 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC., อ. (0>.6�-0C.6�)เปตอง4081519 A 2(1-2-3) อ.ธาํรงค,์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G66การบาดเจ็บทางการกฬีา4083307 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�G.6�-0).6�) G66การสมัมนาทางพลศึกษา4084903 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสายชล ศรีแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กศุล ช่วงบญุศรี )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584189541
นายสายชล ศรีแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584189543

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุธนินัท ์กลุภกัตร ์
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) G6)การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 F 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 A 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>60ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) G66ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ข ั@น4081403 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-06.6�) โรงยมิกจิกรรมเขา้จงัหวะ4081406 A 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�G.6�-0).6�) ยมิมวยไทย4081510 A 2(1-2-3) อ.กศุล 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC., อ. (0>.6�-0C.6�)เปตอง4081519 A 2(1-2-3) อ.ธาํรงค,์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G66การบาดเจ็บทางการกฬีา4083307 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�G.6�-0).6�) G66การสมัมนาทางพลศึกษา4084903 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุธินนัท ์กลุภกัตร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กศุล ช่วงบญุศรี )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584189543
นายสธุินนัท ์กลุภกัตร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584189544

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอธวิฒัน์ เนียมทอง
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) G6)การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 F 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 A 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>60ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) G66ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ข ั@น4081403 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-06.6�) โรงยมิกจิกรรมเขา้จงัหวะ4081406 A 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�G.6�-0).6�) ยมิมวยไทย4081510 A 2(1-2-3) อ.กศุล 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC., อ. (0>.6�-0C.6�)เปตอง4081519 A 2(1-2-3) อ.ธาํรงค,์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G66การบาดเจ็บทางการกฬีา4083307 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�G.6�-0).6�) G66การสมัมนาทางพลศึกษา4084903 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอธิวฒัน ์เนียมทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กศุล ช่วงบญุศรี )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584189544
นายอธิวฒัน์ เนียมทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584189545

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอนุวตั ทองจนัทร ์
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) G6)การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 F 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 A 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>60ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) G66ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ข ั@น4081403 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-06.6�) โรงยมิกจิกรรมเขา้จงัหวะ4081406 A 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�G.6�-0).6�) ยมิมวยไทย4081510 A 2(1-2-3) อ.กศุล 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC., อ. (0>.6�-0C.6�)เปตอง4081519 A 2(1-2-3) อ.ธาํรงค,์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G66การบาดเจ็บทางการกฬีา4083307 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�G.6�-0).6�) G66การสมัมนาทางพลศึกษา4084903 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอนุวตั ทองจนัทร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กศุล ช่วงบญุศรี )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584189545
นายอนุวตั ทองจนัทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584189548

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอามีน แตบาตู (ทนุ)
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) G6)การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 F 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 A 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>60ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) G66ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ข ั@น4081403 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-06.6�) โรงยมิกจิกรรมเขา้จงัหวะ4081406 A 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�G.6�-0).6�) ยมิมวยไทย4081510 A 2(1-2-3) อ.กศุล 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC., อ. (0>.6�-0C.6�)เปตอง4081519 A 2(1-2-3) อ.ธาํรงค,์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G66การบาดเจ็บทางการกฬีา4083307 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�G.6�-0).6�) G66การสมัมนาทางพลศึกษา4084903 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอามนี แตบาตู (ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กศุล ช่วงบญุศรี )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584189548
นายอามีน แตบาตู (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584189549

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอทิธกิร สวสัดี
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) G6)การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 F 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 A 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>60ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) G66ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ข ั@น4081403 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-06.6�) โรงยมิกจิกรรมเขา้จงัหวะ4081406 A 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�G.6�-0).6�) ยมิมวยไทย4081510 A 2(1-2-3) อ.กศุล 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC., อ. (0>.6�-0C.6�)เปตอง4081519 A 2(1-2-3) อ.ธาํรงค,์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G66การบาดเจ็บทางการกฬีา4083307 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�G.6�-0).6�) G66การสมัมนาทางพลศึกษา4084903 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอทิธิกร สวสัด ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กศุล ช่วงบญุศรี )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584189549
นายอทิธิกร สวสัดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584189550

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐพฒัน์ โสมปาน
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) G6)การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 F 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 A 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>60ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) G66ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ข ั@น4081403 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-06.6�) โรงยมิกจิกรรมเขา้จงัหวะ4081406 A 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�G.6�-0).6�) ยมิมวยไทย4081510 A 2(1-2-3) อ.กศุล 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC., อ. (0>.6�-0C.6�)เปตอง4081519 A 2(1-2-3) อ.ธาํรงค,์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G66การบาดเจ็บทางการกฬีา4083307 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�G.6�-0).6�) G66การสมัมนาทางพลศึกษา4084903 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัพฒัน ์โสมปาน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กศุล ช่วงบญุศรี )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584189550
นายณัฐพฒัน์ โสมปาน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584189551

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายฐานนัด ์กระทุ่มศรี
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) G6)การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 F 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 A 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>60ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) G66ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ข ั@น4081403 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-06.6�) โรงยมิกจิกรรมเขา้จงัหวะ4081406 A 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�G.6�-0).6�) ยมิมวยไทย4081510 A 2(1-2-3) อ.กศุล 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC., อ. (0>.6�-0C.6�)เปตอง4081519 A 2(1-2-3) อ.ธาํรงค,์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G66การบาดเจ็บทางการกฬีา4083307 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�G.6�-0).6�) G66การสมัมนาทางพลศึกษา4084903 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายฐานนัด ์กระทุ่มศรี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กศุล ช่วงบญุศรี )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584189551
นายฐานนัด ์กระทุม่ศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584189552

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพณวฒัน์ ชูพร
โปรแกรมวชิา พลศึกษาปรญิญาตร ี� ปี

5841-89/5
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0C.6�) G6)การจดัการเรียนรูเ้พืJอสรา้งจติสาํนึกสาธาร1051101 F 3(2-2-5) อ.วชิชญา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 A 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>60ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 A 3(3-0-6) อ.มฆัวาน E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) G66ผูก้าํกบัลูกเสอื-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ข ั@น4081403 A 2(1-2-3) อ.บญุทพิย์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-06.6�) โรงยมิกจิกรรมเขา้จงัหวะ4081406 A 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�G.6�-0).6�) ยมิมวยไทย4081510 A 2(1-2-3) อ.กศุล 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC., อ. (0>.6�-0C.6�)เปตอง4081519 A 2(1-2-3) อ.ธาํรงค,์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) G66การบาดเจ็บทางการกฬีา4083307 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�G.6�-0).6�) G66การสมัมนาทางพลศึกษา4084903 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพณวฒัน ์ชูพร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กศุล ช่วงบญุศรี )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584189552
นายพณวฒัน์ ชูพร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584232001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลชนก วอทอง
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5842-32/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) 000 ครวัรอ้น )อาหารเอเชยี4092140 A 3(2-2-5) อ.ศจมีาศ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 000 ครวัรอ้น )การประยุกตแ์ละการพฒันาตาํรบัรายการ4093134 A 3(2-2-5) อ.ศจมีาศ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 000 ครวัรอ้น )การประกอบอาหารหวานเมอืงเพชร4093135 A 3(2-2-5) อ.ณปภา > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 424-comสถติแิละระเบยีบวจิยัเบื@องตน้4093137 A 3(3-0-6) อ. ดร.ทวพิฒัน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 6�0 นานาชาติอาหารยุโรป )4094148 A 3(2-2-5) อ.สรญา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) >�C ครวัไทยอาหารและโภชนาการเพืJอสุขภาพ4094149 A 3(2-2-5) อ.อารี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0�.6�) ��> บรรยายสมัมนาเทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบ4094903 A 1(0-2) อ. ดร.ทวพิฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกมลชนก วอทอง )

 20,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ณปภา หอมหวล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

584232001
นางสาวกมลชนก วอทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( สองหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584232002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฎฐา บปุผากาย
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5842-32/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) 000 ครวัรอ้น )อาหารเอเชยี4092140 A 3(2-2-5) อ.ศจมีาศ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 000 ครวัรอ้น )การประยุกตแ์ละการพฒันาตาํรบัรายการ4093134 A 3(2-2-5) อ.ศจมีาศ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 000 ครวัรอ้น )การประกอบอาหารหวานเมอืงเพชร4093135 A 3(2-2-5) อ.ณปภา > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 424-comสถติแิละระเบยีบวจิยัเบื@องตน้4093137 A 3(3-0-6) อ. ดร.ทวพิฒัน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 6�0 นานาชาติอาหารยุโรป )4094148 A 3(2-2-5) อ.สรญา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) >�C ครวัไทยอาหารและโภชนาการเพืJอสุขภาพ4094149 A 3(2-2-5) อ.อารี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0�.6�) ��> บรรยายสมัมนาเทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบ4094903 A 1(0-2) อ. ดร.ทวพิฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฎัฐา บปุผากาย )

 20,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ณปภา หอมหวล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

584232002
นางสาวณัฎฐา บปุผากาย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( สองหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584232003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนฤมล นิลแร่
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5842-32/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) 000 ครวัรอ้น )อาหารเอเชยี4092140 A 3(2-2-5) อ.ศจมีาศ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 000 ครวัรอ้น )การประยุกตแ์ละการพฒันาตาํรบัรายการ4093134 A 3(2-2-5) อ.ศจมีาศ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 000 ครวัรอ้น )การประกอบอาหารหวานเมอืงเพชร4093135 A 3(2-2-5) อ.ณปภา > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 424-comสถติแิละระเบยีบวจิยัเบื@องตน้4093137 A 3(3-0-6) อ. ดร.ทวพิฒัน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 6�0 นานาชาติอาหารยุโรป )4094148 A 3(2-2-5) อ.สรญา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) >�C ครวัไทยอาหารและโภชนาการเพืJอสุขภาพ4094149 A 3(2-2-5) อ.อารี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0�.6�) ��> บรรยายสมัมนาเทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบ4094903 A 1(0-2) อ. ดร.ทวพิฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนฤมล นิลแร่ )

 20,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ณปภา หอมหวล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

584232003
นางสาวนฤมล นิลแร่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( สองหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584232004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนนัทวรรณ เนียมกอง
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5842-32/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) 000 ครวัรอ้น )อาหารเอเชยี4092140 A 3(2-2-5) อ.ศจมีาศ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 000 ครวัรอ้น )การประยุกตแ์ละการพฒันาตาํรบัรายการ4093134 A 3(2-2-5) อ.ศจมีาศ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 000 ครวัรอ้น )การประกอบอาหารหวานเมอืงเพชร4093135 A 3(2-2-5) อ.ณปภา > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 424-comสถติแิละระเบยีบวจิยัเบื@องตน้4093137 A 3(3-0-6) อ. ดร.ทวพิฒัน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 6�0 นานาชาติอาหารยุโรป )4094148 A 3(2-2-5) อ.สรญา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) >�C ครวัไทยอาหารและโภชนาการเพืJอสุขภาพ4094149 A 3(2-2-5) อ.อารี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0�.6�) ��> บรรยายสมัมนาเทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบ4094903 A 1(0-2) อ. ดร.ทวพิฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนนัทวรรณ เนียมกอง )

 20,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ณปภา หอมหวล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

584232004
นางสาวนนัทวรรณ เนียมกอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( สองหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584232005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปารชั เขียวอรา่ม
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5842-32/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) 000 ครวัรอ้น )อาหารเอเชยี4092140 A 3(2-2-5) อ.ศจมีาศ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 000 ครวัรอ้น )การประยุกตแ์ละการพฒันาตาํรบัรายการ4093134 A 3(2-2-5) อ.ศจมีาศ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 000 ครวัรอ้น )การประกอบอาหารหวานเมอืงเพชร4093135 A 3(2-2-5) อ.ณปภา > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 424-comสถติแิละระเบยีบวจิยัเบื@องตน้4093137 A 3(3-0-6) อ. ดร.ทวพิฒัน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 6�0 นานาชาติอาหารยุโรป )4094148 A 3(2-2-5) อ.สรญา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) >�C ครวัไทยอาหารและโภชนาการเพืJอสุขภาพ4094149 A 3(2-2-5) อ.อารี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0�.6�) ��> บรรยายสมัมนาเทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบ4094903 A 1(0-2) อ. ดร.ทวพิฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปารชั เขยีวอร่าม )

 20,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ณปภา หอมหวล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

584232005
นางสาวปารชั เขียวอร่าม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( สองหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584232006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรพมิล ซาํเผือก
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5842-32/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) 000 ครวัรอ้น )อาหารเอเชยี4092140 A 3(2-2-5) อ.ศจมีาศ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 000 ครวัรอ้น )การประยุกตแ์ละการพฒันาตาํรบัรายการ4093134 A 3(2-2-5) อ.ศจมีาศ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 000 ครวัรอ้น )การประกอบอาหารหวานเมอืงเพชร4093135 A 3(2-2-5) อ.ณปภา > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 424-comสถติแิละระเบยีบวจิยัเบื@องตน้4093137 A 3(3-0-6) อ. ดร.ทวพิฒัน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 6�0 นานาชาติอาหารยุโรป )4094148 A 3(2-2-5) อ.สรญา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) >�C ครวัไทยอาหารและโภชนาการเพืJอสุขภาพ4094149 A 3(2-2-5) อ.อารี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0�.6�) ��> บรรยายสมัมนาเทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบ4094903 A 1(0-2) อ. ดร.ทวพิฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพรพมิล ซาํเผอืก )

 20,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ณปภา หอมหวล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

584232006
นางสาวพรพมิล ซําเผือก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( สองหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584232007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวยลดา ทองแสงจนัทร ์
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5842-32/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) 000 ครวัรอ้น )อาหารเอเชยี4092140 A 3(2-2-5) อ.ศจมีาศ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 000 ครวัรอ้น )การประยุกตแ์ละการพฒันาตาํรบัรายการ4093134 A 3(2-2-5) อ.ศจมีาศ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 000 ครวัรอ้น )การประกอบอาหารหวานเมอืงเพชร4093135 A 3(2-2-5) อ.ณปภา > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 424-comสถติแิละระเบยีบวจิยัเบื@องตน้4093137 A 3(3-0-6) อ. ดร.ทวพิฒัน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 6�0 นานาชาติอาหารยุโรป )4094148 A 3(2-2-5) อ.สรญา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) >�C ครวัไทยอาหารและโภชนาการเพืJอสุขภาพ4094149 A 3(2-2-5) อ.อารี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0�.6�) ��> บรรยายสมัมนาเทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบ4094903 A 1(0-2) อ. ดร.ทวพิฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวยลดา ทองแสงจนัทร ์)

 20,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ณปภา หอมหวล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

584232007
นางสาวยลดา ทองแสงจนัทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( สองหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584232008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรศิรา จติรตระกูล
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5842-32/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) 000 ครวัรอ้น )อาหารเอเชยี4092140 A 3(2-2-5) อ.ศจมีาศ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 000 ครวัรอ้น )การประยุกตแ์ละการพฒันาตาํรบัรายการ4093134 A 3(2-2-5) อ.ศจมีาศ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 000 ครวัรอ้น )การประกอบอาหารหวานเมอืงเพชร4093135 A 3(2-2-5) อ.ณปภา > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 424-comสถติแิละระเบยีบวจิยัเบื@องตน้4093137 A 3(3-0-6) อ. ดร.ทวพิฒัน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 6�0 นานาชาติอาหารยุโรป )4094148 A 3(2-2-5) อ.สรญา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) >�C ครวัไทยอาหารและโภชนาการเพืJอสุขภาพ4094149 A 3(2-2-5) อ.อารี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0�.6�) ��> บรรยายสมัมนาเทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบ4094903 A 1(0-2) อ. ดร.ทวพิฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววริศรา จติรตระกูล )

 20,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ณปภา หอมหวล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

584232008
นางสาววริศรา จติรตระกูล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( สองหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584232010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุภคั เสมอเนตร
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5842-32/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) 000 ครวัรอ้น )อาหารเอเชยี4092140 A 3(2-2-5) อ.ศจมีาศ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 000 ครวัรอ้น )การประยุกตแ์ละการพฒันาตาํรบัรายการ4093134 A 3(2-2-5) อ.ศจมีาศ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 000 ครวัรอ้น )การประกอบอาหารหวานเมอืงเพชร4093135 A 3(2-2-5) อ.ณปภา > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 424-comสถติแิละระเบยีบวจิยัเบื@องตน้4093137 A 3(3-0-6) อ. ดร.ทวพิฒัน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 6�0 นานาชาติอาหารยุโรป )4094148 A 3(2-2-5) อ.สรญา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) >�C ครวัไทยอาหารและโภชนาการเพืJอสุขภาพ4094149 A 3(2-2-5) อ.อารี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0�.6�) ��> บรรยายสมัมนาเทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบ4094903 A 1(0-2) อ. ดร.ทวพิฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุภคั เสมอเนตร )

 20,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ณปภา หอมหวล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

584232010
นางสาวสภุคั เสมอเนตร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( สองหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584232012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจริายทุธ เจนพนสั
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5842-32/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) 000 ครวัรอ้น )อาหารเอเชยี4092140 A 3(2-2-5) อ.ศจมีาศ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 000 ครวัรอ้น )การประยุกตแ์ละการพฒันาตาํรบัรายการ4093134 A 3(2-2-5) อ.ศจมีาศ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 000 ครวัรอ้น )การประกอบอาหารหวานเมอืงเพชร4093135 A 3(2-2-5) อ.ณปภา > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 424-comสถติแิละระเบยีบวจิยัเบื@องตน้4093137 A 3(3-0-6) อ. ดร.ทวพิฒัน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 6�0 นานาชาติอาหารยุโรป )4094148 A 3(2-2-5) อ.สรญา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) >�C ครวัไทยอาหารและโภชนาการเพืJอสุขภาพ4094149 A 3(2-2-5) อ.อารี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0�.6�) ��> บรรยายสมัมนาเทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบ4094903 A 1(0-2) อ. ดร.ทวพิฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจริายุทธ เจนพนสั )

 20,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ณปภา หอมหวล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

584232012
นายจริายทุธ เจนพนสั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( สองหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584232014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนนัทวฒัน์ เครอืวลัย ์
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5842-32/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) 000 ครวัรอ้น )อาหารเอเชยี4092140 A 3(2-2-5) อ.ศจมีาศ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 000 ครวัรอ้น )การประยุกตแ์ละการพฒันาตาํรบัรายการ4093134 A 3(2-2-5) อ.ศจมีาศ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 000 ครวัรอ้น )การประกอบอาหารหวานเมอืงเพชร4093135 A 3(2-2-5) อ.ณปภา > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 424-comสถติแิละระเบยีบวจิยัเบื@องตน้4093137 A 3(3-0-6) อ. ดร.ทวพิฒัน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 6�0 นานาชาติอาหารยุโรป )4094148 A 3(2-2-5) อ.สรญา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) >�C ครวัไทยอาหารและโภชนาการเพืJอสุขภาพ4094149 A 3(2-2-5) อ.อารี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0�.6�) ��> บรรยายสมัมนาเทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบ4094903 A 1(0-2) อ. ดร.ทวพิฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนนัทวฒัน ์เครือวลัย ์)

 20,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ณปภา หอมหวล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

584232014
นายนนัทวฒัน์ เครือวลัย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( สองหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584232015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายบดินทรเ์ดช ออ่นทว้ม
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5842-32/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) 000 ครวัรอ้น )อาหารเอเชยี4092140 A 3(2-2-5) อ.ศจมีาศ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 000 ครวัรอ้น )การประยุกตแ์ละการพฒันาตาํรบัรายการ4093134 A 3(2-2-5) อ.ศจมีาศ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 000 ครวัรอ้น )การประกอบอาหารหวานเมอืงเพชร4093135 A 3(2-2-5) อ.ณปภา > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 424-comสถติแิละระเบยีบวจิยัเบื@องตน้4093137 A 3(3-0-6) อ. ดร.ทวพิฒัน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 6�0 นานาชาติอาหารยุโรป )4094148 A 3(2-2-5) อ.สรญา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) >�C ครวัไทยอาหารและโภชนาการเพืJอสุขภาพ4094149 A 3(2-2-5) อ.อารี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0�.6�) ��> บรรยายสมัมนาเทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบ4094903 A 1(0-2) อ. ดร.ทวพิฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายบดนิทรเ์ดช อ่อนทว้ม )

 20,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ณปภา หอมหวล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

584232015
นายบดินทรเ์ดช ออ่นทว้ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( สองหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584232016

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายปฏภิาณ นุชเซา๊ะ
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5842-32/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) 000 ครวัรอ้น )อาหารเอเชยี4092140 A 3(2-2-5) อ.ศจมีาศ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 000 ครวัรอ้น )การประยุกตแ์ละการพฒันาตาํรบัรายการ4093134 A 3(2-2-5) อ.ศจมีาศ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 000 ครวัรอ้น )การประกอบอาหารหวานเมอืงเพชร4093135 A 3(2-2-5) อ.ณปภา > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 424-comสถติแิละระเบยีบวจิยัเบื@องตน้4093137 A 3(3-0-6) อ. ดร.ทวพิฒัน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 6�0 นานาชาติอาหารยุโรป )4094148 A 3(2-2-5) อ.สรญา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) >�C ครวัไทยอาหารและโภชนาการเพืJอสุขภาพ4094149 A 3(2-2-5) อ.อารี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0�.6�) ��> บรรยายสมัมนาเทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบ4094903 A 1(0-2) อ. ดร.ทวพิฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายปฏภิาณ นุชเซา๊ะ )

 20,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ณปภา หอมหวล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

584232016
นายปฏภิาณ นุชเซา๊ะ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( สองหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584232017

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพงศกร อิ9นฮวด
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5842-32/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) 000 ครวัรอ้น )อาหารเอเชยี4092140 A 3(2-2-5) อ.ศจมีาศ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 000 ครวัรอ้น )การประยุกตแ์ละการพฒันาตาํรบัรายการ4093134 A 3(2-2-5) อ.ศจมีาศ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 000 ครวัรอ้น )การประกอบอาหารหวานเมอืงเพชร4093135 A 3(2-2-5) อ.ณปภา > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 424-comสถติแิละระเบยีบวจิยัเบื@องตน้4093137 A 3(3-0-6) อ. ดร.ทวพิฒัน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 6�0 นานาชาติอาหารยุโรป )4094148 A 3(2-2-5) อ.สรญา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) >�C ครวัไทยอาหารและโภชนาการเพืJอสุขภาพ4094149 A 3(2-2-5) อ.อารี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0�.6�) ��> บรรยายสมัมนาเทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบ4094903 A 1(0-2) อ. ดร.ทวพิฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพงศกร อิ@นฮวด )

 20,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ณปภา หอมหวล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

584232017
นายพงศกร อิ9นฮวด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( สองหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584232018

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายภคัพล สทีอง
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5842-32/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) 000 ครวัรอ้น )อาหารเอเชยี4092140 A 3(2-2-5) อ.ศจมีาศ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 000 ครวัรอ้น )การประยุกตแ์ละการพฒันาตาํรบัรายการ4093134 A 3(2-2-5) อ.ศจมีาศ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 000 ครวัรอ้น )การประกอบอาหารหวานเมอืงเพชร4093135 A 3(2-2-5) อ.ณปภา > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 424-comสถติแิละระเบยีบวจิยัเบื@องตน้4093137 A 3(3-0-6) อ. ดร.ทวพิฒัน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 6�0 นานาชาติอาหารยุโรป )4094148 A 3(2-2-5) อ.สรญา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) >�C ครวัไทยอาหารและโภชนาการเพืJอสุขภาพ4094149 A 3(2-2-5) อ.อารี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0�.6�) ��> บรรยายสมัมนาเทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบ4094903 A 1(0-2) อ. ดร.ทวพิฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายภคัพล สทีอง )

 20,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ณปภา หอมหวล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

584232018
นายภคัพล สทีอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( สองหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584232019

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวาสุกร ีบญุประเสรฐิ
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5842-32/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) 000 ครวัรอ้น )อาหารเอเชยี4092140 A 3(2-2-5) อ.ศจมีาศ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 000 ครวัรอ้น )การประยุกตแ์ละการพฒันาตาํรบัรายการ4093134 A 3(2-2-5) อ.ศจมีาศ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 000 ครวัรอ้น )การประกอบอาหารหวานเมอืงเพชร4093135 A 3(2-2-5) อ.ณปภา > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 424-comสถติแิละระเบยีบวจิยัเบื@องตน้4093137 A 3(3-0-6) อ. ดร.ทวพิฒัน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 6�0 นานาชาติอาหารยุโรป )4094148 A 3(2-2-5) อ.สรญา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) >�C ครวัไทยอาหารและโภชนาการเพืJอสุขภาพ4094149 A 3(2-2-5) อ.อารี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0�.6�) ��> บรรยายสมัมนาเทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบ4094903 A 1(0-2) อ. ดร.ทวพิฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวาสุกรี บญุประเสริฐ )

 20,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ณปภา หอมหวล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

584232019
นายวาสกุรี บญุประเสริฐ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( สองหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584232020

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปณัฑช์นิต กติตวิฒันโชติ
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5842-32/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) 000 ครวัรอ้น )อาหารเอเชยี4092140 A 3(2-2-5) อ.ศจมีาศ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 000 ครวัรอ้น )การประยุกตแ์ละการพฒันาตาํรบัรายการ4093134 A 3(2-2-5) อ.ศจมีาศ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 000 ครวัรอ้น )การประกอบอาหารหวานเมอืงเพชร4093135 A 3(2-2-5) อ.ณปภา > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 424-comสถติแิละระเบยีบวจิยัเบื@องตน้4093137 A 3(3-0-6) อ. ดร.ทวพิฒัน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 6�0 นานาชาติอาหารยุโรป )4094148 A 3(2-2-5) อ.สรญา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) >�C ครวัไทยอาหารและโภชนาการเพืJอสุขภาพ4094149 A 3(2-2-5) อ.อารี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0�.6�) ��> บรรยายสมัมนาเทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบ4094903 A 1(0-2) อ. ดร.ทวพิฒัน์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปณัฑช์นิต กติตวิฒันโชต ิ)

 20,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ณปภา หอมหวล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

584232020
นางสาวปณัฑช์นิต กติตวิฒันโชติ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( สองหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584242001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกชวรรณ คลา้ยเพชร
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0).6�) >6�, ศ. (0�.6�-0).6�) 424-comสถติวิเิคราะห ์04052101 B 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) >�C ครวัไทยหลกัการประกอบอาหารทอ้งถิJน4092105 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายการคุม้ครองและพฤตกิรรมผูบ้ริโภค4093125 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 6�) นานาชาติอาหารเพืJอการประกอบอาชพี4093128 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายภาษาองักฤษเพืJองานอาหารและโภชนาการ4093309 A 3(2-2-5) อ.วชัรินทร์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) ��> บรรยายสมัมนาอาหารและโภชนาการประยุกต์4094901 A 2(2-0-4) อ.วชัรินทร,์ อ. ดร.สุคนธา
อ. (�E.6�-0).6�) 0G��Aหลกัการเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @า5061101 A 3(2-2-5) อ.ทพิยสุ์ดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกชวรรณ คลา้ยเพชร )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สุคนธา สุคนธธ์ารา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 2

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584242001
นางสาวกชวรรณ คลา้ยเพชร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584242002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจรีะภา หอมสนิท
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0).6�) >6�, ศ. (0�.6�-0).6�) 424-comสถติวิเิคราะห ์04052101 B 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) >�C ครวัไทยหลกัการประกอบอาหารทอ้งถิJน4092105 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายการคุม้ครองและพฤตกิรรมผูบ้ริโภค4093125 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 6�) นานาชาติอาหารเพืJอการประกอบอาชพี4093128 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายภาษาองักฤษเพืJองานอาหารและโภชนาการ4093309 A 3(2-2-5) อ.วชัรินทร์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) ��> บรรยายสมัมนาอาหารและโภชนาการประยุกต์4094901 A 2(2-0-4) อ.วชัรินทร,์ อ. ดร.สุคนธา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจรีะภา หอมสนิท )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สุคนธา สุคนธธ์ารา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 2

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584242002
นางสาวจรีะภา หอมสนิท

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584242003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชุตกิาญจน์ ต่วนศิริ
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0).6�) >6�, ศ. (0�.6�-0).6�) 424-comสถติวิเิคราะห ์04052101 B 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) >�C ครวัไทยหลกัการประกอบอาหารทอ้งถิJน4092105 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายการคุม้ครองและพฤตกิรรมผูบ้ริโภค4093125 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 6�) นานาชาติอาหารเพืJอการประกอบอาชพี4093128 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายภาษาองักฤษเพืJองานอาหารและโภชนาการ4093309 A 3(2-2-5) อ.วชัรินทร์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) ��> บรรยายสมัมนาอาหารและโภชนาการประยุกต์4094901 A 2(2-0-4) อ.วชัรินทร,์ อ. ดร.สุคนธา
อ. (�E.6�-0).6�) 0G��Aหลกัการเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @า5061101 A 3(2-2-5) อ.ทพิยสุ์ดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชตุกิาญจน ์ต่วนศิริ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สุคนธา สุคนธธ์ารา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 2

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584242003
นางสาวชตุกิาญจน์ ตว่นศิริ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584242005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฏฐณิชา ตาละลกัษณ์
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0).6�) >6�, ศ. (0�.6�-0).6�) 424-comสถติวิเิคราะห ์04052101 B 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) >�C ครวัไทยหลกัการประกอบอาหารทอ้งถิJน4092105 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายการคุม้ครองและพฤตกิรรมผูบ้ริโภค4093125 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 6�) นานาชาติอาหารเพืJอการประกอบอาชพี4093128 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายภาษาองักฤษเพืJองานอาหารและโภชนาการ4093309 A 3(2-2-5) อ.วชัรินทร์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) ��> บรรยายสมัมนาอาหารและโภชนาการประยุกต์4094901 A 2(2-0-4) อ.วชัรินทร,์ อ. ดร.สุคนธา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฏัฐณิชา ตาละลกัษณ์ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สุคนธา สุคนธธ์ารา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 2

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584242005
นางสาวณัฏฐณิชา ตาละลกัษณ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584242007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธญัญลกัษณ์ เรอืงรชตนนท์
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0).6�) >6�, ศ. (0�.6�-0).6�) 424-comสถติวิเิคราะห ์04052101 B 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) >�C ครวัไทยหลกัการประกอบอาหารทอ้งถิJน4092105 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายการคุม้ครองและพฤตกิรรมผูบ้ริโภค4093125 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 6�) นานาชาติอาหารเพืJอการประกอบอาชพี4093128 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายภาษาองักฤษเพืJองานอาหารและโภชนาการ4093309 A 3(2-2-5) อ.วชัรินทร์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) ��> บรรยายสมัมนาอาหารและโภชนาการประยุกต์4094901 A 2(2-0-4) อ.วชัรินทร,์ อ. ดร.สุคนธา
อ. (�E.6�-00.6�) 0A0)พลงังานทดแทน5540602 B 3(3-0-6) อ.ปองพล 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธญัญลกัษณ์ เรืองรชตนนท ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สุคนธา สุคนธธ์ารา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584242007
นางสาวธญัญลกัษณ์ เรืองรชตนนท์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584242008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธารนีิ จนัทรแ์จง้
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0).6�) >6�, ศ. (0�.6�-0).6�) 424-comสถติวิเิคราะห ์04052101 B 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) >�C ครวัไทยหลกัการประกอบอาหารทอ้งถิJน4092105 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายการคุม้ครองและพฤตกิรรมผูบ้ริโภค4093125 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 6�) นานาชาติอาหารเพืJอการประกอบอาชพี4093128 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายภาษาองักฤษเพืJองานอาหารและโภชนาการ4093309 A 3(2-2-5) อ.วชัรินทร์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) ��> บรรยายสมัมนาอาหารและโภชนาการประยุกต์4094901 A 2(2-0-4) อ.วชัรินทร,์ อ. ดร.สุคนธา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธารินี จนัทรแ์จง้ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สุคนธา สุคนธธ์ารา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 2

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584242008
นางสาวธารินี จนัทรแ์จง้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584242009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนฤมล หงษา
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0).6�) >6�, ศ. (0�.6�-0).6�) 424-comสถติวิเิคราะห ์04052101 B 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) >�C ครวัไทยหลกัการประกอบอาหารทอ้งถิJน4092105 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายการคุม้ครองและพฤตกิรรมผูบ้ริโภค4093125 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 6�) นานาชาติอาหารเพืJอการประกอบอาชพี4093128 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายภาษาองักฤษเพืJองานอาหารและโภชนาการ4093309 A 3(2-2-5) อ.วชัรินทร์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) ��> บรรยายสมัมนาอาหารและโภชนาการประยุกต์4094901 A 2(2-0-4) อ.วชัรินทร,์ อ. ดร.สุคนธา
อ. (�E.6�-00.6�) 0A0)พลงังานทดแทน5540602 B 3(3-0-6) อ.ปองพล 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนฤมล หงษา )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สุคนธา สุคนธธ์ารา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584242009
นางสาวนฤมล หงษา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584242010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนวพร เตน้พทิกัษ์
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0).6�) >6�, ศ. (0�.6�-0).6�) 424-comสถติวิเิคราะห ์04052101 B 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) >�C ครวัไทยหลกัการประกอบอาหารทอ้งถิJน4092105 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ��� บรรยายโภชนาการในวยัต่างๆ4092202 A 3(2-2-5) อ.วชัรินทร์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายการคุม้ครองและพฤตกิรรมผูบ้ริโภค4093125 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 6�) นานาชาติอาหารเพืJอการประกอบอาชพี4093128 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายภาษาองักฤษเพืJองานอาหารและโภชนาการ4093309 A 3(2-2-5) อ.วชัรินทร์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) ��> บรรยายสมัมนาอาหารและโภชนาการประยุกต์4094901 A 2(2-0-4) อ.วชัรินทร,์ อ. ดร.สุคนธา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนวพร เตน้พทิกัษ ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สุคนธา สุคนธธ์ารา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 2

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584242010
นางสาวนวพร เตน้พทิกัษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584242011

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนนัทา เนียมศรี
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0).6�) >6�, ศ. (0�.6�-0).6�) 424-comสถติวิเิคราะห ์04052101 B 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) >�C ครวัไทยหลกัการประกอบอาหารทอ้งถิJน4092105 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายการคุม้ครองและพฤตกิรรมผูบ้ริโภค4093125 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 6�) นานาชาติอาหารเพืJอการประกอบอาชพี4093128 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายภาษาองักฤษเพืJองานอาหารและโภชนาการ4093309 A 3(2-2-5) อ.วชัรินทร์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) ��> บรรยายสมัมนาอาหารและโภชนาการประยุกต์4094901 A 2(2-0-4) อ.วชัรินทร,์ อ. ดร.สุคนธา
อ. (�E.6�-0).6�) 0G��Aหลกัการเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @า5061101 A 3(2-2-5) อ.ทพิยสุ์ดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนนัทา เนียมศรี )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สุคนธา สุคนธธ์ารา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 2

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584242011
นางสาวนนัทา เนียมศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584242012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวบารนิ นิลใบ
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>)�กฎหมายในชวีติประจาํวนั2560101 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0�.6�-0).6�) >6�, ศ. (0�.6�-0).6�) 424-comสถติวิเิคราะห ์04052101 B 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) >�C ครวัไทยหลกัการประกอบอาหารทอ้งถิJน4092105 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายการคุม้ครองและพฤตกิรรมผูบ้ริโภค4093125 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 6�) นานาชาติอาหารเพืJอการประกอบอาชพี4093128 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายภาษาองักฤษเพืJองานอาหารและโภชนาการ4093309 A 3(2-2-5) อ.วชัรินทร์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) ��> บรรยายสมัมนาอาหารและโภชนาการประยุกต์4094901 A 2(2-0-4) อ.วชัรินทร,์ อ. ดร.สุคนธา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวบาริน นิลใบ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สุคนธา สุคนธธ์ารา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584242012
นางสาวบาริน นิลใบ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584242013

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปรยีา โนนสูง
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0).6�) >6�, ศ. (0�.6�-0).6�) 424-comสถติวิเิคราะห ์04052101 B 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) >�C ครวัไทยหลกัการประกอบอาหารทอ้งถิJน4092105 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายการคุม้ครองและพฤตกิรรมผูบ้ริโภค4093125 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 6�) นานาชาติอาหารเพืJอการประกอบอาชพี4093128 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายภาษาองักฤษเพืJองานอาหารและโภชนาการ4093309 A 3(2-2-5) อ.วชัรินทร์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) ��> บรรยายสมัมนาอาหารและโภชนาการประยุกต์4094901 A 2(2-0-4) อ.วชัรินทร,์ อ. ดร.สุคนธา
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00010 F 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปรียา โนนสูง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สุคนธา สุคนธธ์ารา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 2

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584242013
นางสาวปรียา โนนสูง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584242014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปิ นกนก บญุศิริ
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0).6�) >6�, ศ. (0�.6�-0).6�) 424-comสถติวิเิคราะห ์04052101 B 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) >�C ครวัไทยหลกัการประกอบอาหารทอ้งถิJน4092105 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายการคุม้ครองและพฤตกิรรมผูบ้ริโภค4093125 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 6�) นานาชาติอาหารเพืJอการประกอบอาชพี4093128 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายภาษาองักฤษเพืJองานอาหารและโภชนาการ4093309 A 3(2-2-5) อ.วชัรินทร์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) ��> บรรยายสมัมนาอาหารและโภชนาการประยุกต์4094901 A 2(2-0-4) อ.วชัรินทร,์ อ. ดร.สุคนธา
อ. (�E.6�-0).6�) 0G��Aหลกัการเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @า5061101 A 3(2-2-5) อ.ทพิยสุ์ดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปิJนกนก บญุศิริ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สุคนธา สุคนธธ์ารา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 2

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584242014
นางสาวปิ นกนก บญุศิริ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584242015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภารดา ปิ นฟ้า
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0).6�) >6�, ศ. (0�.6�-0).6�) 424-comสถติวิเิคราะห ์04052101 B 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) >�C ครวัไทยหลกัการประกอบอาหารทอ้งถิJน4092105 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายการคุม้ครองและพฤตกิรรมผูบ้ริโภค4093125 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 6�) นานาชาติอาหารเพืJอการประกอบอาชพี4093128 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายภาษาองักฤษเพืJองานอาหารและโภชนาการ4093309 A 3(2-2-5) อ.วชัรินทร์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) ��> บรรยายสมัมนาอาหารและโภชนาการประยุกต์4094901 A 2(2-0-4) อ.วชัรินทร,์ อ. ดร.สุคนธา
อ. (�E.6�-0).6�) 0G��Aหลกัการเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @า5061101 A 3(2-2-5) อ.ทพิยสุ์ดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภารดา ปิJนฟ้า )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สุคนธา สุคนธธ์ารา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 2

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584242015
นางสาวภารดา ปิ นฟ้า

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584242017

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรชัฎาภรณ์ เหลนปก
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0).6�) >6�, ศ. (0�.6�-0).6�) 424-comสถติวิเิคราะห ์04052101 B 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) >�C ครวัไทยหลกัการประกอบอาหารทอ้งถิJน4092105 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายการคุม้ครองและพฤตกิรรมผูบ้ริโภค4093125 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 6�) นานาชาติอาหารเพืJอการประกอบอาชพี4093128 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายภาษาองักฤษเพืJองานอาหารและโภชนาการ4093309 A 3(2-2-5) อ.วชัรินทร์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) ��> บรรยายสมัมนาอาหารและโภชนาการประยุกต์4094901 A 2(2-0-4) อ.วชัรินทร,์ อ. ดร.สุคนธา
อ. (�E.6�-00.6�) 0A0)พลงังานทดแทน5540602 B 3(3-0-6) อ.ปองพล 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรชัฎาภรณ์ เหลนปก )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สุคนธา สุคนธธ์ารา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584242017
นางสาวรชัฎาภรณ์ เหลนปก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584242018

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฤทยัภทัร รุง่เรอืง
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0).6�) >6�, ศ. (0�.6�-0).6�) 424-comสถติวิเิคราะห ์04052101 B 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) >�C ครวัไทยหลกัการประกอบอาหารทอ้งถิJน4092105 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายการคุม้ครองและพฤตกิรรมผูบ้ริโภค4093125 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 6�) นานาชาติอาหารเพืJอการประกอบอาชพี4093128 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายภาษาองักฤษเพืJองานอาหารและโภชนาการ4093309 A 3(2-2-5) อ.วชัรินทร์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) ��> บรรยายสมัมนาอาหารและโภชนาการประยุกต์4094901 A 2(2-0-4) อ.วชัรินทร,์ อ. ดร.สุคนธา
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00010 F 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวฤทยัภทัร รุ่งเรือง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สุคนธา สุคนธธ์ารา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 2

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584242018
นางสาวฤทยัภทัร รุ่งเรือง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584242019

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววลิาวลัย ์อยู่ใจดี
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0).6�) >6�, ศ. (0�.6�-0).6�) 424-comสถติวิเิคราะห ์04052101 B 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) >�C ครวัไทยหลกัการประกอบอาหารทอ้งถิJน4092105 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ��� บรรยายโภชนาการในวยัต่างๆ4092202 A 3(2-2-5) อ.วชัรินทร์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายการคุม้ครองและพฤตกิรรมผูบ้ริโภค4093125 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 6�) นานาชาติอาหารเพืJอการประกอบอาชพี4093128 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายภาษาองักฤษเพืJองานอาหารและโภชนาการ4093309 A 3(2-2-5) อ.วชัรินทร์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) ��> บรรยายสมัมนาอาหารและโภชนาการประยุกต์4094901 A 2(2-0-4) อ.วชัรินทร,์ อ. ดร.สุคนธา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววลิาวลัย ์อยู่ใจด ี)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สุคนธา สุคนธธ์ารา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 2

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584242019
นางสาววลิาวลัย ์อยูใ่จดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584242020

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศศินา หอมหวาน
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0).6�) >6�, ศ. (0�.6�-0).6�) 424-comสถติวิเิคราะห ์04052101 B 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) >�C ครวัไทยหลกัการประกอบอาหารทอ้งถิJน4092105 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ��� บรรยายโภชนาการในวยัต่างๆ4092202 A 3(2-2-5) อ.วชัรินทร์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายการคุม้ครองและพฤตกิรรมผูบ้ริโภค4093125 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 6�) นานาชาติอาหารเพืJอการประกอบอาชพี4093128 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายภาษาองักฤษเพืJองานอาหารและโภชนาการ4093309 A 3(2-2-5) อ.วชัรินทร์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) ��> บรรยายสมัมนาอาหารและโภชนาการประยุกต์4094901 A 2(2-0-4) อ.วชัรินทร,์ อ. ดร.สุคนธา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศศินา หอมหวาน )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สุคนธา สุคนธธ์ารา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 2

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584242020
นางสาวศศินา หอมหวาน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584242022

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรวิรรณ สงัขท์อง
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0).6�) >6�, ศ. (0�.6�-0).6�) 424-comสถติวิเิคราะห ์04052101 B 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) >�C ครวัไทยหลกัการประกอบอาหารทอ้งถิJน4092105 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ��� บรรยายโภชนาการในวยัต่างๆ4092202 A 3(2-2-5) อ.วชัรินทร์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายการคุม้ครองและพฤตกิรรมผูบ้ริโภค4093125 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 6�) นานาชาติอาหารเพืJอการประกอบอาชพี4093128 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายภาษาองักฤษเพืJองานอาหารและโภชนาการ4093309 A 3(2-2-5) อ.วชัรินทร์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) ��> บรรยายสมัมนาอาหารและโภชนาการประยุกต์4094901 A 2(2-0-4) อ.วชัรินทร,์ อ. ดร.สุคนธา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริวรรณ สงัขท์อง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สุคนธา สุคนธธ์ารา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 2

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584242022
นางสาวศิริวรรณ สงัขท์อง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584242024

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสายสุดา ภูค่อน
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0).6�) >6�, ศ. (0�.6�-0).6�) 424-comสถติวิเิคราะห ์04052101 B 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) >�C ครวัไทยหลกัการประกอบอาหารทอ้งถิJน4092105 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายการคุม้ครองและพฤตกิรรมผูบ้ริโภค4093125 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 6�) นานาชาติอาหารเพืJอการประกอบอาชพี4093128 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายภาษาองักฤษเพืJองานอาหารและโภชนาการ4093309 A 3(2-2-5) อ.วชัรินทร์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) ��> บรรยายสมัมนาอาหารและโภชนาการประยุกต์4094901 A 2(2-0-4) อ.วชัรินทร,์ อ. ดร.สุคนธา
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00010 F 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสายสุดา ภู่คอน )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สุคนธา สุคนธธ์ารา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 2

*
*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584242024
นางสาวสายสดุา ภูค่อน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584242025

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนะชยั ออ่นนุ่ม
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0).6�) >6�, ศ. (0�.6�-0).6�) 424-comสถติวิเิคราะห ์04052101 B 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) >�C ครวัไทยหลกัการประกอบอาหารทอ้งถิJน4092105 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายการคุม้ครองและพฤตกิรรมผูบ้ริโภค4093125 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 6�) นานาชาติอาหารเพืJอการประกอบอาชพี4093128 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายภาษาองักฤษเพืJองานอาหารและโภชนาการ4093309 A 3(2-2-5) อ.วชัรินทร์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) ��> บรรยายสมัมนาอาหารและโภชนาการประยุกต์4094901 A 2(2-0-4) อ.วชัรินทร,์ อ. ดร.สุคนธา
อ. (�E.6�-0).6�) 0G��Aหลกัการเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @า5061101 A 3(2-2-5) อ.ทพิยสุ์ดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนะชยั อ่อนนุ่ม )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สุคนธา สุคนธธ์ารา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 2

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584242025
นายธนะชยั ออ่นนุ่ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584242026

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธรีะ หลนิลาโภ
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0).6�) >6�, ศ. (0�.6�-0).6�) 424-comสถติวิเิคราะห ์04052101 B 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) >�C ครวัไทยหลกัการประกอบอาหารทอ้งถิJน4092105 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายการคุม้ครองและพฤตกิรรมผูบ้ริโภค4093125 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 6�) นานาชาติอาหารเพืJอการประกอบอาชพี4093128 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายภาษาองักฤษเพืJองานอาหารและโภชนาการ4093309 A 3(2-2-5) อ.วชัรินทร์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) ��> บรรยายสมัมนาอาหารและโภชนาการประยุกต์4094901 A 2(2-0-4) อ.วชัรินทร,์ อ. ดร.สุคนธา
อ. (�E.6�-0).6�) 0G��Aหลกัการเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @า5061101 A 3(2-2-5) อ.ทพิยสุ์ดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธีระ หลนิลาโภ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สุคนธา สุคนธธ์ารา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 2

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584242026
นายธีระ หลนิลาโภ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584242027

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสริพิฒัน์ ชา้งมกุดา
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0�.6�-0).6�) >6�, ศ. (0�.6�-0).6�) 424-comสถติวิเิคราะห ์04052101 B 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) >�C ครวัไทยหลกัการประกอบอาหารทอ้งถิJน4092105 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายการคุม้ครองและพฤตกิรรมผูบ้ริโภค4093125 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 6�) นานาชาติอาหารเพืJอการประกอบอาชพี4093128 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายภาษาองักฤษเพืJองานอาหารและโภชนาการ4093309 A 3(2-2-5) อ.วชัรินทร์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) ��> บรรยายสมัมนาอาหารและโภชนาการประยุกต์4094901 A 2(2-0-4) อ.วชัรินทร,์ อ. ดร.สุคนธา
อ. (�E.6�-0).6�) 0G��Aหลกัการเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @า5061101 A 3(2-2-5) อ.ทพิยสุ์ดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสริิพฒัน ์ชา้งมกุดา )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สุคนธา สุคนธธ์ารา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 2

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584242027
นายสริิพฒัน์ ชา้งมกุดา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584242029

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนูรฮายาต ีสาเมาะ
โปรแกรมวชิา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-42/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>)�กฎหมายในชวีติประจาํวนั2560101 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0�.6�-0).6�) >6�, ศ. (0�.6�-0).6�) 424-comสถติวิเิคราะห ์04052101 B 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) >�C ครวัไทยหลกัการประกอบอาหารทอ้งถิJน4092105 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายการคุม้ครองและพฤตกิรรมผูบ้ริโภค4093125 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 6�) นานาชาติอาหารเพืJอการประกอบอาชพี4093128 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ��> บรรยายภาษาองักฤษเพืJองานอาหารและโภชนาการ4093309 A 3(2-2-5) อ.วชัรินทร์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) ��> บรรยายสมัมนาอาหารและโภชนาการประยุกต์4094901 A 2(2-0-4) อ.วชัรินทร,์ อ. ดร.สุคนธา
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00010 F 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนูรฮายาต ีสาเมาะ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.สุคนธา สุคนธธ์ารา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 5

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584242029
นางสาวนูรฮายาต ีสาเมาะ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584244001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวขวญัฤทยั กมล
โปรแกรมวชิา วทิยาการคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-44/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, พ. (0�.6�-0).6�) 606การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7053901 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรีศุษย์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�>, จ. (0�.6�-0C.6�) 60)การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์7103203 A 3(2-2-5) อ.สุกญัชลกิา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0�.6�-0).6�) )A��), จ. (�E.6�-0�.6�) )A)�0ระบบชาญฉลาด7103402 A 3(2-2-5) อ. ดร.ชนิตรน์าถ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, พฤ. (0�.6�-0).6�)การเขยีนโปรแกรมภาษาภาพ7103411 A 3(2-2-5) อ.จริวฑัฒ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0�.6�) )A���, พฤ. (0�.6�-0C.6�)การทาํเหมอืงขอ้มลู7104306 A 3(2-2-5) อ.ปณิธิ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A���สมัมนาวทิยาการคอมพวิเตอร์7104903 A 3(3-0-6) ผศ.พรทพิย์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0).6�) 60)หวัขอ้พเิศษทางวทิยาการคอมพวิเตอร์7104905 A 3(2-2-5) อ.อสันีวลัย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 14,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 14,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวขวญัฤทยั กมล )

 14,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.พรีศุษย ์บญุมาธรรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

14,000

2/2560

584244001
นางสาวขวญัฤทยั กมล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสี พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584244002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวคทัรยีา จอมเพชร
โปรแกรมวชิา วทิยาการคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-44/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, พ. (0�.6�-0).6�) 606การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7053901 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรีศุษย์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�>, จ. (0�.6�-0C.6�) 60)การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์7103203 A 3(2-2-5) อ.สุกญัชลกิา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0�.6�-0).6�) )A��), จ. (�E.6�-0�.6�) )A)�0ระบบชาญฉลาด7103402 A 3(2-2-5) อ. ดร.ชนิตรน์าถ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, พฤ. (0�.6�-0).6�)การเขยีนโปรแกรมภาษาภาพ7103411 A 3(2-2-5) อ.จริวฑัฒ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0�.6�) )A���, พฤ. (0�.6�-0C.6�)การทาํเหมอืงขอ้มลู7104306 A 3(2-2-5) อ.ปณิธิ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A���สมัมนาวทิยาการคอมพวิเตอร์7104903 A 3(3-0-6) ผศ.พรทพิย์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0).6�) 60)หวัขอ้พเิศษทางวทิยาการคอมพวิเตอร์7104905 A 3(2-2-5) อ.อสันีวลัย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 14,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 14,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวคทัรียา จอมเพชร )

 14,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.พรีศุษย ์บญุมาธรรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

14,000

2/2560

584244002
นางสาวคทัรียา จอมเพชร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสี พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584244004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเจนจริา เศียรประเสรฐิ
โปรแกรมวชิา วทิยาการคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-44/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, พ. (0�.6�-0).6�) 606การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7053901 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรีศุษย์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�>, จ. (0�.6�-0C.6�) 60)การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์7103203 A 3(2-2-5) อ.สุกญัชลกิา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0�.6�-0).6�) )A��), จ. (�E.6�-0�.6�) )A)�0ระบบชาญฉลาด7103402 A 3(2-2-5) อ. ดร.ชนิตรน์าถ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, พฤ. (0�.6�-0).6�)การเขยีนโปรแกรมภาษาภาพ7103411 A 3(2-2-5) อ.จริวฑัฒ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0�.6�) )A���, พฤ. (0�.6�-0C.6�)การทาํเหมอืงขอ้มลู7104306 A 3(2-2-5) อ.ปณิธิ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A���สมัมนาวทิยาการคอมพวิเตอร์7104903 A 3(3-0-6) ผศ.พรทพิย์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0).6�) 60)หวัขอ้พเิศษทางวทิยาการคอมพวิเตอร์7104905 A 3(2-2-5) อ.อสันีวลัย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 14,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 14,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเจนจริา เศียรประเสริฐ )

 14,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.พรีศุษย ์บญุมาธรรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

14,000

2/2560

584244004
นางสาวเจนจริา เศียรประเสริฐ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสี พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584244005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววศินี ศภุสณัหส์นิ
โปรแกรมวชิา วทิยาการคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-44/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, พ. (0�.6�-0).6�) 606การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7053901 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรีศุษย์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�>, จ. (0�.6�-0C.6�) 60)การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์7103203 A 3(2-2-5) อ.สุกญัชลกิา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0�.6�-0).6�) )A��), จ. (�E.6�-0�.6�) )A)�0ระบบชาญฉลาด7103402 A 3(2-2-5) อ. ดร.ชนิตรน์าถ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, พฤ. (0�.6�-0).6�)การเขยีนโปรแกรมภาษาภาพ7103411 A 3(2-2-5) อ.จริวฑัฒ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0�.6�) )A���, พฤ. (0�.6�-0C.6�)การทาํเหมอืงขอ้มลู7104306 A 3(2-2-5) อ.ปณิธิ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A���สมัมนาวทิยาการคอมพวิเตอร์7104903 A 3(3-0-6) ผศ.พรทพิย์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0).6�) 60)หวัขอ้พเิศษทางวทิยาการคอมพวิเตอร์7104905 A 3(2-2-5) อ.อสันีวลัย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 14,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 14,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววศินี ศุภสณัหส์นิ )

 14,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.พรีศุษย ์บญุมาธรรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

14,000

2/2560

584244005
นางสาววศินี ศภุสณัหส์นิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสี พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584244007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศรญิญา เหมาะเจาะ
โปรแกรมวชิา วทิยาการคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-44/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, พ. (0�.6�-0).6�) 606การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7053901 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรีศุษย์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�>, จ. (0�.6�-0C.6�) 60)การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์7103203 A 3(2-2-5) อ.สุกญัชลกิา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0�.6�-0).6�) )A��), จ. (�E.6�-0�.6�) )A)�0ระบบชาญฉลาด7103402 A 3(2-2-5) อ. ดร.ชนิตรน์าถ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, พฤ. (0�.6�-0).6�)การเขยีนโปรแกรมภาษาภาพ7103411 A 3(2-2-5) อ.จริวฑัฒ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0�.6�) )A���, พฤ. (0�.6�-0C.6�)การทาํเหมอืงขอ้มลู7104306 A 3(2-2-5) อ.ปณิธิ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A���สมัมนาวทิยาการคอมพวิเตอร์7104903 A 3(3-0-6) ผศ.พรทพิย์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0).6�) 60)หวัขอ้พเิศษทางวทิยาการคอมพวิเตอร์7104905 A 3(2-2-5) อ.อสันีวลัย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 14,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 14,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศริญญา เหมาะเจาะ )

 14,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.พรีศุษย ์บญุมาธรรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

14,000

2/2560

584244007
นางสาวศริญญา เหมาะเจาะ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสี พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584244011

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเดชาธร แซอื อ
โปรแกรมวชิา วทิยาการคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-44/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, พ. (0�.6�-0).6�) 606การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7053901 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรีศุษย์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�>, จ. (0�.6�-0C.6�) 60)การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์7103203 A 3(2-2-5) อ.สุกญัชลกิา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0�.6�-0).6�) )A��), จ. (�E.6�-0�.6�) )A)�0ระบบชาญฉลาด7103402 A 3(2-2-5) อ. ดร.ชนิตรน์าถ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, พฤ. (0�.6�-0).6�)การเขยีนโปรแกรมภาษาภาพ7103411 A 3(2-2-5) อ.จริวฑัฒ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0�.6�) )A���, พฤ. (0�.6�-0C.6�)การทาํเหมอืงขอ้มลู7104306 A 3(2-2-5) อ.ปณิธิ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A���สมัมนาวทิยาการคอมพวิเตอร์7104903 A 3(3-0-6) ผศ.พรทพิย์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0).6�) 60)หวัขอ้พเิศษทางวทิยาการคอมพวิเตอร์7104905 A 3(2-2-5) อ.อสันีวลัย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 14,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 14,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเดชาธร แซอืJอ )

 14,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.พรีศุษย ์บญุมาธรรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

14,000

2/2560

584244011
นายเดชาธร แซอื อ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสี พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584244013

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนารกัษ ์แกว้แสนเมือง
โปรแกรมวชิา วทิยาการคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-44/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, พ. (0�.6�-0).6�) 606การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7053901 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรีศุษย์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�>, จ. (0�.6�-0C.6�) 60)การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์7103203 A 3(2-2-5) อ.สุกญัชลกิา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0�.6�-0).6�) )A��), จ. (�E.6�-0�.6�) )A)�0ระบบชาญฉลาด7103402 A 3(2-2-5) อ. ดร.ชนิตรน์าถ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, พฤ. (0�.6�-0).6�)การเขยีนโปรแกรมภาษาภาพ7103411 A 3(2-2-5) อ.จริวฑัฒ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0�.6�) )A���, พฤ. (0�.6�-0C.6�)การทาํเหมอืงขอ้มลู7104306 A 3(2-2-5) อ.ปณิธิ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A���สมัมนาวทิยาการคอมพวิเตอร์7104903 A 3(3-0-6) ผศ.พรทพิย์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0).6�) 60)หวัขอ้พเิศษทางวทิยาการคอมพวิเตอร์7104905 A 3(2-2-5) อ.อสันีวลัย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 14,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 14,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนารกัษ ์แกว้แสนเมอืง )

 14,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.พรีศุษย ์บญุมาธรรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

14,000

2/2560

584244013
นายธนารกัษ ์แกว้แสนเมือง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสี พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584244017

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายมนสัว ีสุขหอม
โปรแกรมวชิา วทิยาการคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-44/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, พ. (0�.6�-0).6�) 606การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7053901 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรีศุษย์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�>, จ. (0�.6�-0C.6�) 60)การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์7103203 A 3(2-2-5) อ.สุกญัชลกิา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0�.6�-0).6�) )A��), จ. (�E.6�-0�.6�) )A)�0ระบบชาญฉลาด7103402 A 3(2-2-5) อ. ดร.ชนิตรน์าถ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, พฤ. (0�.6�-0).6�)การเขยีนโปรแกรมภาษาภาพ7103411 A 3(2-2-5) อ.จริวฑัฒ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0�.6�) )A���, พฤ. (0�.6�-0C.6�)การทาํเหมอืงขอ้มลู7104306 A 3(2-2-5) อ.ปณิธิ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A���สมัมนาวทิยาการคอมพวิเตอร์7104903 A 3(3-0-6) ผศ.พรทพิย์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0).6�) 60)หวัขอ้พเิศษทางวทิยาการคอมพวิเตอร์7104905 A 3(2-2-5) อ.อสันีวลัย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 14,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 14,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายมนสัว ีสุขหอม )

 14,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.พรีศุษย ์บญุมาธรรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

14,000

2/2560

584244017
นายมนสัว ีสขุหอม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสี พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584244022

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสมพล มาชาวนา
โปรแกรมวชิา วทิยาการคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-44/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, พ. (0�.6�-0).6�) 606การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7053901 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรีศุษย์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�>, จ. (0�.6�-0C.6�) 60)การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์7103203 A 3(2-2-5) อ.สุกญัชลกิา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0�.6�-0).6�) )A��), จ. (�E.6�-0�.6�) )A)�0ระบบชาญฉลาด7103402 A 3(2-2-5) อ. ดร.ชนิตรน์าถ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, พฤ. (0�.6�-0).6�)การเขยีนโปรแกรมภาษาภาพ7103411 A 3(2-2-5) อ.จริวฑัฒ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0�.6�) )A���, พฤ. (0�.6�-0C.6�)การทาํเหมอืงขอ้มลู7104306 A 3(2-2-5) อ.ปณิธิ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A���สมัมนาวทิยาการคอมพวิเตอร์7104903 A 3(3-0-6) ผศ.พรทพิย์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0).6�) 60)หวัขอ้พเิศษทางวทิยาการคอมพวิเตอร์7104905 A 3(2-2-5) อ.อสันีวลัย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 14,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 14,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสมพล มาชาวนา )

 14,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.พรีศุษย ์บญุมาธรรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

14,000

2/2560

584244022
นายสมพล มาชาวนา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสี พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584244024

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสรวชิญ ์จุย้มี
โปรแกรมวชิา วทิยาการคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-44/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, พ. (0�.6�-0).6�) 606การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7053901 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรีศุษย์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�>, จ. (0�.6�-0C.6�) 60)การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์7103203 A 3(2-2-5) อ.สุกญัชลกิา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0�.6�-0).6�) )A��), จ. (�E.6�-0�.6�) )A)�0ระบบชาญฉลาด7103402 A 3(2-2-5) อ. ดร.ชนิตรน์าถ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, พฤ. (0�.6�-0).6�)การเขยีนโปรแกรมภาษาภาพ7103411 A 3(2-2-5) อ.จริวฑัฒ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0�.6�) )A���, พฤ. (0�.6�-0C.6�)การทาํเหมอืงขอ้มลู7104306 A 3(2-2-5) อ.ปณิธิ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A���สมัมนาวทิยาการคอมพวิเตอร์7104903 A 3(3-0-6) ผศ.พรทพิย์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0).6�) 60)หวัขอ้พเิศษทางวทิยาการคอมพวิเตอร์7104905 A 3(2-2-5) อ.อสันีวลัย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 14,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 14,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสรวชิญ ์จุย้ม ี)

 14,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.พรีศุษย ์บญุมาธรรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

14,000

2/2560

584244024
นายสรวชิญ ์จุย้มี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสี พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584244025

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอนุสรณ์ ขุนศรใีจ
โปรแกรมวชิา วทิยาการคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-44/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, พ. (0�.6�-0).6�) 606การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7053901 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรีศุษย์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�>, จ. (0�.6�-0C.6�) 60)การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์7103203 A 3(2-2-5) อ.สุกญัชลกิา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0�.6�-0).6�) )A��), จ. (�E.6�-0�.6�) )A)�0ระบบชาญฉลาด7103402 A 3(2-2-5) อ. ดร.ชนิตรน์าถ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, พฤ. (0�.6�-0).6�)การเขยีนโปรแกรมภาษาภาพ7103411 A 3(2-2-5) อ.จริวฑัฒ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0�.6�) )A���, พฤ. (0�.6�-0C.6�)การทาํเหมอืงขอ้มลู7104306 A 3(2-2-5) อ.ปณิธิ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A���สมัมนาวทิยาการคอมพวิเตอร์7104903 A 3(3-0-6) ผศ.พรทพิย์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0).6�) 60)หวัขอ้พเิศษทางวทิยาการคอมพวิเตอร์7104905 A 3(2-2-5) อ.อสันีวลัย์ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 14,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 14,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอนุสรณ์ ขนุศรีใจ )

 14,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.พรีศุษย ์บญุมาธรรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

14,000

2/2560

584244025
นายอนุสรณ์ ขุนศรีใจ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสี พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584251001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเตชินี คาํชลชาร ์
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5842-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aการบริหารความปลอดภยั5512301 A 3(3-0-6) อ.วรีะยุทธ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )E)�6ระบบควบคุมออโตเมชั Jน5513101 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )E)�Aการจดัการการตลาดวสิาหกจิ5513202 A 3(3-0-6) อ.ประเสริฐ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )E)�> บรรยายโครงงานวจิยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม5513902 A 3(2-2-5) อ.วรีะยุทธ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aเทคนิคการวเิคราะหร์ะบบ5513904 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเตชนีิ คาํชลชาร ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 9

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584251001
นางสาวเตชินี คาํชลชาร ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584251002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนุชนาฏ จติตดี์
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5842-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aการบริหารความปลอดภยั5512301 A 3(3-0-6) อ.วรีะยุทธ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )E)�6ระบบควบคุมออโตเมชั Jน5513101 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )E)�Aการจดัการการตลาดวสิาหกจิ5513202 A 3(3-0-6) อ.ประเสริฐ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )E)�> บรรยายโครงงานวจิยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม5513902 A 3(2-2-5) อ.วรีะยุทธ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aเทคนิคการวเิคราะหร์ะบบ5513904 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนุชนาฏ จติตด์ ี)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 9

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584251002
นางสาวนุชนาฏ จติตดี์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584251003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภทัรทชิา พวงชุ่มชื น
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5842-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aการบริหารความปลอดภยั5512301 A 3(3-0-6) อ.วรีะยุทธ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )E)�6ระบบควบคุมออโตเมชั Jน5513101 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )E)�Aการจดัการการตลาดวสิาหกจิ5513202 A 3(3-0-6) อ.ประเสริฐ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )E)�> บรรยายโครงงานวจิยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม5513902 A 3(2-2-5) อ.วรีะยุทธ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aเทคนิคการวเิคราะหร์ะบบ5513904 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภทัรทชิา พวงชุ่มชืJน )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 9

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584251003
นางสาวภทัรทชิา พวงชุ่มชื น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584251004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกฤษตภิทัร บตุรฉุย
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5842-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aการบริหารความปลอดภยั5512301 A 3(3-0-6) อ.วรีะยุทธ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )E)�6ระบบควบคุมออโตเมชั Jน5513101 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )E)�Aการจดัการการตลาดวสิาหกจิ5513202 A 3(3-0-6) อ.ประเสริฐ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )E)�> บรรยายโครงงานวจิยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม5513902 A 3(2-2-5) อ.วรีะยุทธ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aเทคนิคการวเิคราะหร์ะบบ5513904 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกฤษตภิทัร บตุรฉุย )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 9

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584251004
นายกฤษตภิทัร บตุรฉุย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584251006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกาจน์ ศรเีพชร
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5842-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aการบริหารความปลอดภยั5512301 A 3(3-0-6) อ.วรีะยุทธ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )E)�6ระบบควบคุมออโตเมชั Jน5513101 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )E)�Aการจดัการการตลาดวสิาหกจิ5513202 A 3(3-0-6) อ.ประเสริฐ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )E)�> บรรยายโครงงานวจิยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม5513902 A 3(2-2-5) อ.วรีะยุทธ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aเทคนิคการวเิคราะหร์ะบบ5513904 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกาจน ์ศรีเพชร )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 9

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584251006
นายกาจน์ ศรีเพชร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584251008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเกยีรตศิกัดิV เอี ยมสะอาด
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5842-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aการบริหารความปลอดภยั5512301 A 3(3-0-6) อ.วรีะยุทธ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )E)�6ระบบควบคุมออโตเมชั Jน5513101 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )E)�Aการจดัการการตลาดวสิาหกจิ5513202 A 3(3-0-6) อ.ประเสริฐ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aการบริหารผลติและบริการ5513203 A 3(3-0-6) อ.วรีะยุทธ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )E)�> บรรยายโครงงานวจิยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม5513902 A 3(2-2-5) อ.วรีะยุทธ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aเทคนิคการวเิคราะหร์ะบบ5513904 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเกยีรตศิกัดิv เอีJยมสะอาด )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
12

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584251008
นายเกยีรตศิกัดิV เอี ยมสะอาด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584251013

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเชาวรนิทร ์หนูทอง
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5842-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aการบริหารความปลอดภยั5512301 A 3(3-0-6) อ.วรีะยุทธ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )E)�6ระบบควบคุมออโตเมชั Jน5513101 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )E)�Aการจดัการการตลาดวสิาหกจิ5513202 A 3(3-0-6) อ.ประเสริฐ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )E)�> บรรยายโครงงานวจิยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม5513902 A 3(2-2-5) อ.วรีะยุทธ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aเทคนิคการวเิคราะหร์ะบบ5513904 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเชาวรินทร ์หนูทอง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 9

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584251013
นายเชาวรินทร ์หนูทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584251014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณรงคศ์กัดิV คลอ่งแคลว่
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5842-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 B 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aการบริหารความปลอดภยั5512301 A 3(3-0-6) อ.วรีะยุทธ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )E)�Aการจดัการการตลาดวสิาหกจิ5513202 A 3(3-0-6) อ.ประเสริฐ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aการบริหารผลติและบริการ5513203 A 3(3-0-6) อ.วรีะยุทธ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )E)�> บรรยายโครงงานวจิยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม5513902 A 3(2-2-5) อ.วรีะยุทธ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณรงคศ์กัดิv คลอ่งแคลว่ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
12

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584251014
นายณรงคศ์กัดิV คลอ่งแคลว่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584251017

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธติวิฒุ ิอทุารไทร
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5842-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aการบริหารความปลอดภยั5512301 A 3(3-0-6) อ.วรีะยุทธ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )E)�6ระบบควบคุมออโตเมชั Jน5513101 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )E)�Aการจดัการการตลาดวสิาหกจิ5513202 A 3(3-0-6) อ.ประเสริฐ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aการบริหารผลติและบริการ5513203 A 3(3-0-6) อ.วรีะยุทธ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )E)�> บรรยายโครงงานวจิยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม5513902 A 3(2-2-5) อ.วรีะยุทธ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aเทคนิคการวเิคราะหร์ะบบ5513904 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธิตวุิฒ ิอทุารไทร )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
12

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584251017
นายธิตวิฒุิ อทุารไทร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584251018

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนคร กลุชร
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5842-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aการบริหารความปลอดภยั5512301 A 3(3-0-6) อ.วรีะยุทธ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )E)�6ระบบควบคุมออโตเมชั Jน5513101 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )E)�Aการจดัการการตลาดวสิาหกจิ5513202 A 3(3-0-6) อ.ประเสริฐ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aการบริหารผลติและบริการ5513203 A 3(3-0-6) อ.วรีะยุทธ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )E)�> บรรยายโครงงานวจิยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม5513902 A 3(2-2-5) อ.วรีะยุทธ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aเทคนิคการวเิคราะหร์ะบบ5513904 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนคร กลุชร )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
12

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584251018
นายนคร กลุชร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584251020

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายปราโมทย ์สาสดี
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5842-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aการบริหารความปลอดภยั5512301 A 3(3-0-6) อ.วรีะยุทธ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )E)�6ระบบควบคุมออโตเมชั Jน5513101 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )E)�Aการจดัการการตลาดวสิาหกจิ5513202 A 3(3-0-6) อ.ประเสริฐ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aการบริหารผลติและบริการ5513203 A 3(3-0-6) อ.วรีะยุทธ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )E)�> บรรยายโครงงานวจิยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม5513902 A 3(2-2-5) อ.วรีะยุทธ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aเทคนิคการวเิคราะหร์ะบบ5513904 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายปราโมทย ์สาสด ี)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
12

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584251020
นายปราโมทย ์สาสดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584251021

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายปิยบตุร บญุรตันานนท์
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5842-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) >)6การแพทยแ์ผนไทยในชวีติประจาํวนั4100904 A 3(3-0-6) อ.กติศิกัดิv 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aการบริหารความปลอดภยั5512301 A 3(3-0-6) อ.วรีะยุทธ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )E)�6ระบบควบคุมออโตเมชั Jน5513101 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )E)�Aการจดัการการตลาดวสิาหกจิ5513202 A 3(3-0-6) อ.ประเสริฐ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aการบริหารผลติและบริการ5513203 A 3(3-0-6) อ.วรีะยุทธ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )E)�> บรรยายโครงงานวจิยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม5513902 A 3(2-2-5) อ.วรีะยุทธ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aเทคนิคการวเิคราะหร์ะบบ5513904 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายปิยบตุร บญุรตันานนท ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
15

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584251021
นายปิยบตุร บญุรตันานนท์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584251022

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายไพรพทิกัษ ์คุม้เครอื
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5842-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aการบริหารความปลอดภยั5512301 A 3(3-0-6) อ.วรีะยุทธ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )E)�6ระบบควบคุมออโตเมชั Jน5513101 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )E)�Aการจดัการการตลาดวสิาหกจิ5513202 A 3(3-0-6) อ.ประเสริฐ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aการบริหารผลติและบริการ5513203 A 3(3-0-6) อ.วรีะยุทธ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )E)�> บรรยายโครงงานวจิยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม5513902 A 3(2-2-5) อ.วรีะยุทธ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aเทคนิคการวเิคราะหร์ะบบ5513904 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายไพรพทิกัษ ์คุม้เครือ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
12

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584251022
นายไพรพทิกัษ ์คุม้เครือ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584251023

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายภาคภมิู ฉิมพาลี
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5842-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0>AAภาษาไทยเพืJอการคดิวเิคราะห์1540203 C 3(3-0-6) อ.จตพุร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aการบริหารความปลอดภยั5512301 A 3(3-0-6) อ.วรีะยุทธ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )E)�Aการจดัการการตลาดวสิาหกจิ5513202 A 3(3-0-6) อ.ประเสริฐ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aเทคนิคการวเิคราะหร์ะบบ5513904 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายภาคภูม ิฉิมพาล ี)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
12

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584251023
นายภาคภมิู ฉิมพาลี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584251025

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายมนตร ีนีฤนารถ
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5842-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aการบริหารความปลอดภยั5512301 A 3(3-0-6) อ.วรีะยุทธ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )E)�6ระบบควบคุมออโตเมชั Jน5513101 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )E)�Aการจดัการการตลาดวสิาหกจิ5513202 A 3(3-0-6) อ.ประเสริฐ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aการบริหารผลติและบริการ5513203 A 3(3-0-6) อ.วรีะยุทธ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )E)�> บรรยายโครงงานวจิยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม5513902 A 3(2-2-5) อ.วรีะยุทธ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aเทคนิคการวเิคราะหร์ะบบ5513904 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายมนตรี นีฤนารถ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
12

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584251025
นายมนตรี นีฤนารถ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584251026

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายราชนัย ์มีแกว้
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5842-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aการบริหารความปลอดภยั5512301 A 3(3-0-6) อ.วรีะยุทธ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )E)�6ระบบควบคุมออโตเมชั Jน5513101 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )E)�Aการจดัการการตลาดวสิาหกจิ5513202 A 3(3-0-6) อ.ประเสริฐ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aการบริหารผลติและบริการ5513203 A 3(3-0-6) อ.วรีะยุทธ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )E)�> บรรยายโครงงานวจิยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม5513902 A 3(2-2-5) อ.วรีะยุทธ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aเทคนิคการวเิคราะหร์ะบบ5513904 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายราชนัย ์มแีกว้ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
12

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584251026
นายราชนัย ์มีแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584251027

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวงศกร โตมอญ
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5842-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 B 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aการบริหารความปลอดภยั5512301 A 3(3-0-6) อ.วรีะยุทธ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )E)�Aการจดัการการตลาดวสิาหกจิ5513202 A 3(3-0-6) อ.ประเสริฐ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aการบริหารผลติและบริการ5513203 A 3(3-0-6) อ.วรีะยุทธ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )E)�> บรรยายโครงงานวจิยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม5513902 A 3(2-2-5) อ.วรีะยุทธ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวงศกร โตมอญ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
12

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584251027
นายวงศกร โตมอญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584251029

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรุิต วงษว์รรณ
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5842-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aการบริหารความปลอดภยั5512301 A 3(3-0-6) อ.วรีะยุทธ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )E)�6ระบบควบคุมออโตเมชั Jน5513101 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )E)�Aการจดัการการตลาดวสิาหกจิ5513202 A 3(3-0-6) อ.ประเสริฐ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )E)�> บรรยายโครงงานวจิยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม5513902 A 3(2-2-5) อ.วรีะยุทธ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aเทคนิคการวเิคราะหร์ะบบ5513904 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวรุิต วงษว์รรณ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 9

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584251029
นายวริุต วงษว์รรณ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584251032

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศปุระวทิย ์บตุรเมือง
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5842-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aการบริหารความปลอดภยั5512301 A 3(3-0-6) อ.วรีะยุทธ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )E)�6ระบบควบคุมออโตเมชั Jน5513101 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )E)�Aการจดัการการตลาดวสิาหกจิ5513202 A 3(3-0-6) อ.ประเสริฐ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )E)�> บรรยายโครงงานวจิยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม5513902 A 3(2-2-5) อ.วรีะยุทธ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aเทคนิคการวเิคราะหร์ะบบ5513904 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศุประวทิย ์บตุรเมอืง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 9

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584251032
นายศปุระวทิย ์บตุรเมือง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584251033

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศภุกจิ พยายาม
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5842-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aการบริหารความปลอดภยั5512301 A 3(3-0-6) อ.วรีะยุทธ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )E)�6ระบบควบคุมออโตเมชั Jน5513101 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )E)�Aการจดัการการตลาดวสิาหกจิ5513202 A 3(3-0-6) อ.ประเสริฐ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )E)�> บรรยายโครงงานวจิยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม5513902 A 3(2-2-5) อ.วรีะยุทธ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aเทคนิคการวเิคราะหร์ะบบ5513904 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศุภกจิ พยายาม )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 9

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584251033
นายศภุกจิ พยายาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584251034

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศภุกจิ พุม่พวง
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5842-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aการบริหารความปลอดภยั5512301 A 3(3-0-6) อ.วรีะยุทธ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )E)�6ระบบควบคุมออโตเมชั Jน5513101 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )E)�Aการจดัการการตลาดวสิาหกจิ5513202 A 3(3-0-6) อ.ประเสริฐ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aการบริหารผลติและบริการ5513203 A 3(3-0-6) อ.วรีะยุทธ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )E)�> บรรยายโครงงานวจิยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม5513902 A 3(2-2-5) อ.วรีะยุทธ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aเทคนิคการวเิคราะหร์ะบบ5513904 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศุภกจิ พุ่มพวง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
12

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584251034
นายศภุกจิ พุม่พวง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584251035

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศภุชยั ป่าไลย์
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5842-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>A>ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 C 3(3-0-6) อ.เอกชยั C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aการบริหารความปลอดภยั5512301 A 3(3-0-6) อ.วรีะยุทธ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )E)�6ระบบควบคุมออโตเมชั Jน5513101 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )E)�Aการจดัการการตลาดวสิาหกจิ5513202 A 3(3-0-6) อ.ประเสริฐ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )E)�> บรรยายโครงงานวจิยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม5513902 A 3(2-2-5) อ.วรีะยุทธ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aเทคนิคการวเิคราะหร์ะบบ5513904 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศุภชยั ป่าไลย ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
12

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584251035
นายศภุชยั ป่าไลย์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584251039

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสขิเรศ จูสวย
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5842-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) >)6การแพทยแ์ผนไทยในชวีติประจาํวนั4100904 A 3(3-0-6) อ.กติศิกัดิv 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aการบริหารความปลอดภยั5512301 A 3(3-0-6) อ.วรีะยุทธ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )E)�6ระบบควบคุมออโตเมชั Jน5513101 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )E)�Aการจดัการการตลาดวสิาหกจิ5513202 A 3(3-0-6) อ.ประเสริฐ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )E)�> บรรยายโครงงานวจิยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม5513902 A 3(2-2-5) อ.วรีะยุทธ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aเทคนิคการวเิคราะหร์ะบบ5513904 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสขิเรศ จูสวย )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
12

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584251039
นายสขิเรศ จูสวย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584251040

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอนนัต ์พานชะนอ้ย
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5842-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aการบริหารความปลอดภยั5512301 A 3(3-0-6) อ.วรีะยุทธ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )E)�6ระบบควบคุมออโตเมชั Jน5513101 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )E)�Aการจดัการการตลาดวสิาหกจิ5513202 A 3(3-0-6) อ.ประเสริฐ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )E)�> บรรยายโครงงานวจิยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม5513902 A 3(2-2-5) อ.วรีะยุทธ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aเทคนิคการวเิคราะหร์ะบบ5513904 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอนนัต ์พานชะนอ้ย )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 9

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584251040
นายอนนัต ์พานชะนอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584251043

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพษิณุ กิ งหวา้กลาง
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5842-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) >)6การแพทยแ์ผนไทยในชวีติประจาํวนั4100904 A 3(3-0-6) อ.กติศิกัดิv 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aการบริหารความปลอดภยั5512301 A 3(3-0-6) อ.วรีะยุทธ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )E)�6ระบบควบคุมออโตเมชั Jน5513101 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )E)�Aการจดัการการตลาดวสิาหกจิ5513202 A 3(3-0-6) อ.ประเสริฐ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )E)�> บรรยายโครงงานวจิยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม5513902 A 3(2-2-5) อ.วรีะยุทธ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aเทคนิคการวเิคราะหร์ะบบ5513904 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพษิณุ กิJงหวา้กลาง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
12

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584251043
นายพษิณุ กิ งหวา้กลาง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584251045

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศรราม เยน็ใจ
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5842-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0>AAภาษาไทยเพืJอการคดิวเิคราะห์1540203 C 3(3-0-6) อ.จตพุร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) >6>โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 L 3(3-0-6) อ. ดร.สุดารตัน์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )E)�Aการจดัการการตลาดวสิาหกจิ5513202 A 3(3-0-6) อ.ประเสริฐ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )E)�> บรรยายโครงงานวจิยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม5513902 A 3(2-2-5) อ.วรีะยุทธ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) SU-506การขบัขีJปลอดภยั5590101 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0A0)เทคโนโลยทีอ้งถิJน5800101 A 3(3-0-6) อ.ประเสริฐ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศรราม เยน็ใจ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
12

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584251045
นายศรราม เยน็ใจ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584251046

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพทัธพล พูลสวสัดิV
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5842-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aการบริหารความปลอดภยั5512301 A 3(3-0-6) อ.วรีะยุทธ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )E)�6ระบบควบคุมออโตเมชั Jน5513101 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )E)�Aการจดัการการตลาดวสิาหกจิ5513202 A 3(3-0-6) อ.ประเสริฐ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aการบริหารผลติและบริการ5513203 A 3(3-0-6) อ.วรีะยุทธ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )E)�> บรรยายโครงงานวจิยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม5513902 A 3(2-2-5) อ.วรีะยุทธ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E)�Aเทคนิคการวเิคราะหร์ะบบ5513904 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพทัธพล พูลสวสัดิv )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
12

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584251046
นายพทัธพล พูลสวสัดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584251047

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนกร พูลชื น
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี> ปี

5842-51/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0>AAภาษาไทยเพืJอการคดิวเิคราะห์1540203 C 3(3-0-6) อ.จตพุร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )E)�6ระบบควบคุมออโตเมชั Jน5513101 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )E)�Aการจดัการการตลาดวสิาหกจิ5513202 A 3(3-0-6) อ.ประเสริฐ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )E)�> บรรยายโครงงานวจิยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม5513902 A 3(2-2-5) อ.วรีะยุทธ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนกร พูลชืJน )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรีะยุทธ รตันศิริวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 6

*
*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584251047
นายธนกร พูลชื น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584252001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑามาส งอกเงนิ
โปรแกรมวชิา สถาปตัยกรรมภายในปรญิญาตร ี� ปี

5842-52/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 E 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 F 0(10-0)
จ. (�E.6�-0).6�) )E>�A บรรยายสถาปตัยกรรมภายใน �5663107 A 4(1-6-5) อ.เฉลมิศกัดิv, อ.พเิศษ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) )E>�A บรรยาย, จ.อ.เฉลมิศกัดิv, อ.พเิศษ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0>.6�) )E>�A บรรยายสถาปตัยกรรมไทย5663110 A 3(2-2-5) อ.จติรา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )E>��จติวทิยามนุษยใ์นสภาพแวดลอ้ม5663405 A 3(3-0-6) อ.ศาสตรา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) )E>�A บรรยาย, พฤ.การออกแบบเครืJองเรือน5663506 A 3(2-2-5) อ.เฉลมิศกัดิv, อ.จติรา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )E>�0การออกแบบงานระบบภายในอาคาร5663508 A 3(2-2-5) อ.จติรา, อ.เฉลมิศกัดิv G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุามาส งอกเงนิ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มทนิา สุพรศิลป์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 6

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584252001
นางสาวจุฑามาส งอกเงนิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584252002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวดวงกมล อดุมศิลป์
โปรแกรมวชิา สถาปตัยกรรมภายในปรญิญาตร ี� ปี

5842-52/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>6�ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 A 3(3-0-6) อ.สญัญา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 F 0(10-0)
จ. (�E.6�-0).6�) )E>�A บรรยายสถาปตัยกรรมภายใน �5663107 A 4(1-6-5) อ.เฉลมิศกัดิv, อ.พเิศษ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) )E>�A บรรยาย, จ.อ.เฉลมิศกัดิv, อ.พเิศษ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0>.6�) )E>�A บรรยายสถาปตัยกรรมไทย5663110 A 3(2-2-5) อ.จติรา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )E>��จติวทิยามนุษยใ์นสภาพแวดลอ้ม5663405 A 3(3-0-6) อ.ศาสตรา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) )E>�A บรรยาย, พฤ.การออกแบบเครืJองเรือน5663506 A 3(2-2-5) อ.เฉลมิศกัดิv, อ.จติรา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )E>�0การออกแบบงานระบบภายในอาคาร5663508 A 3(2-2-5) อ.จติรา, อ.เฉลมิศกัดิv G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวดวงกมล อดุมศิลป์ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มทนิา สุพรศิลป์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 6

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584252002
นางสาวดวงกมล อดุมศิลป์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584252006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมจัฉา อดุมสนิ
โปรแกรมวชิา สถาปตัยกรรมภายในปรญิญาตร ี� ปี

5842-52/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 E 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 F 0(10-0)
จ. (�E.6�-0).6�) )E>�A บรรยายสถาปตัยกรรมภายใน �5663107 A 4(1-6-5) อ.เฉลมิศกัดิv, อ.พเิศษ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) )E>�A บรรยาย, จ.อ.เฉลมิศกัดิv, อ.พเิศษ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0>.6�) )E>�A บรรยายสถาปตัยกรรมไทย5663110 A 3(2-2-5) อ.จติรา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )E>��จติวทิยามนุษยใ์นสภาพแวดลอ้ม5663405 A 3(3-0-6) อ.ศาสตรา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) )E>�A บรรยาย, พฤ.การออกแบบเครืJองเรือน5663506 A 3(2-2-5) อ.เฉลมิศกัดิv, อ.จติรา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )E>�0การออกแบบงานระบบภายในอาคาร5663508 A 3(2-2-5) อ.จติรา, อ.เฉลมิศกัดิv G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมจัฉา อดุมสนิ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มทนิา สุพรศิลป์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 6

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584252006
นางสาวมจัฉา อดุมสนิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584252007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววลิาสนีิ ชมแค
โปรแกรมวชิา สถาปตัยกรรมภายในปรญิญาตร ี� ปี

5842-52/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 E 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 F 0(10-0)
จ. (�E.6�-0).6�) )E>�A บรรยายสถาปตัยกรรมภายใน �5663107 A 4(1-6-5) อ.เฉลมิศกัดิv, อ.พเิศษ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) )E>�A บรรยาย, จ.อ.เฉลมิศกัดิv, อ.พเิศษ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0>.6�) )E>�A บรรยายสถาปตัยกรรมไทย5663110 A 3(2-2-5) อ.จติรา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )E>��จติวทิยามนุษยใ์นสภาพแวดลอ้ม5663405 A 3(3-0-6) อ.ศาสตรา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) )E>�A บรรยาย, พฤ.การออกแบบเครืJองเรือน5663506 A 3(2-2-5) อ.เฉลมิศกัดิv, อ.จติรา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )E>�0การออกแบบงานระบบภายในอาคาร5663508 A 3(2-2-5) อ.จติรา, อ.เฉลมิศกัดิv G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววลิาสนีิ ชมแค )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มทนิา สุพรศิลป์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 6

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584252007
นางสาววลิาสนีิ ชมแค

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584252009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐวตัร พวงส ั9น
โปรแกรมวชิา สถาปตัยกรรมภายในปรญิญาตร ี� ปี

5842-52/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 E 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 F 0(10-0)
จ. (�E.6�-0).6�) )E>�A บรรยายสถาปตัยกรรมภายใน �5663107 A 4(1-6-5) อ.เฉลมิศกัดิv, อ.พเิศษ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) )E>�A บรรยาย, จ.อ.เฉลมิศกัดิv, อ.พเิศษ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0>.6�) )E>�A บรรยายสถาปตัยกรรมไทย5663110 A 3(2-2-5) อ.จติรา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )E>��จติวทิยามนุษยใ์นสภาพแวดลอ้ม5663405 A 3(3-0-6) อ.ศาสตรา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) )E>�A บรรยาย, พฤ.การออกแบบเครืJองเรือน5663506 A 3(2-2-5) อ.เฉลมิศกัดิv, อ.จติรา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )E>�0การออกแบบงานระบบภายในอาคาร5663508 A 3(2-2-5) อ.จติรา, อ.เฉลมิศกัดิv G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัวตัร พวงส ั@น )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มทนิา สุพรศิลป์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 6

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584252009
นายณัฐวตัร พวงส ั9น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584252010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธติพิล รูปิยะเวช
โปรแกรมวชิา สถาปตัยกรรมภายในปรญิญาตร ี� ปี

5842-52/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 E 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 F 0(10-0)
จ. (�E.6�-0).6�) )E>�A บรรยายสถาปตัยกรรมภายใน �5663107 A 4(1-6-5) อ.เฉลมิศกัดิv, อ.พเิศษ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) )E>�A บรรยาย, จ.อ.เฉลมิศกัดิv, อ.พเิศษ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0>.6�) )E>�A บรรยายสถาปตัยกรรมไทย5663110 A 3(2-2-5) อ.จติรา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )E>��จติวทิยามนุษยใ์นสภาพแวดลอ้ม5663405 A 3(3-0-6) อ.ศาสตรา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) )E>�A บรรยาย, พฤ.การออกแบบเครืJองเรือน5663506 A 3(2-2-5) อ.เฉลมิศกัดิv, อ.จติรา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )E>�0การออกแบบงานระบบภายในอาคาร5663508 A 3(2-2-5) อ.จติรา, อ.เฉลมิศกัดิv G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธิตพิล รูปิยะเวช )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มทนิา สุพรศิลป์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 6

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584252010
นายธิตพิล รูปิยะเวช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584252011

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายปณัณธร ทองแดง
โปรแกรมวชิา สถาปตัยกรรมภายในปรญิญาตร ี� ปี

5842-52/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 E 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 F 0(10-0)
จ. (�E.6�-0).6�) )E>�A บรรยายสถาปตัยกรรมภายใน �5663107 A 4(1-6-5) อ.เฉลมิศกัดิv, อ.พเิศษ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) )E>�A บรรยาย, จ.อ.เฉลมิศกัดิv, อ.พเิศษ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0>.6�) )E>�A บรรยายสถาปตัยกรรมไทย5663110 A 3(2-2-5) อ.จติรา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )E>��จติวทิยามนุษยใ์นสภาพแวดลอ้ม5663405 A 3(3-0-6) อ.ศาสตรา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) )E>�A บรรยาย, พฤ.การออกแบบเครืJองเรือน5663506 A 3(2-2-5) อ.เฉลมิศกัดิv, อ.จติรา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )E>�0การออกแบบงานระบบภายในอาคาร5663508 A 3(2-2-5) อ.จติรา, อ.เฉลมิศกัดิv G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายปณัณธร ทองแดง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มทนิา สุพรศิลป์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 6

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584252011
นายปณัณธร ทองแดง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584252012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวาท ีแซ่ลิ9ม
โปรแกรมวชิา สถาปตัยกรรมภายในปรญิญาตร ี� ปี

5842-52/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 E 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 F 0(10-0)
จ. (�E.6�-0).6�) )E>�A บรรยายสถาปตัยกรรมภายใน �5663107 A 4(1-6-5) อ.เฉลมิศกัดิv, อ.พเิศษ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) )E>�A บรรยาย, จ.อ.เฉลมิศกัดิv, อ.พเิศษ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0>.6�) )E>�A บรรยายสถาปตัยกรรมไทย5663110 A 3(2-2-5) อ.จติรา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )E>��จติวทิยามนุษยใ์นสภาพแวดลอ้ม5663405 A 3(3-0-6) อ.ศาสตรา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) )E>�A บรรยาย, พฤ.การออกแบบเครืJองเรือน5663506 A 3(2-2-5) อ.เฉลมิศกัดิv, อ.จติรา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )E>�0การออกแบบงานระบบภายในอาคาร5663508 A 3(2-2-5) อ.จติรา, อ.เฉลมิศกัดิv G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวาท ีแซ่ลิ@ม )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มทนิา สุพรศิลป์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 6

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584252012
นายวาท ีแซ่ลิ9ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584252013

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวษิณุ ดวงเนตร
โปรแกรมวชิา สถาปตัยกรรมภายในปรญิญาตร ี� ปี

5842-52/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 E 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 646free1 F 0(10-0)
จ. (�E.6�-0).6�) )E>�A บรรยายสถาปตัยกรรมภายใน �5663107 A 4(1-6-5) อ.เฉลมิศกัดิv, อ.พเิศษ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) )E>�A บรรยาย, จ.อ.เฉลมิศกัดิv, อ.พเิศษ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0>.6�) )E>�A บรรยายสถาปตัยกรรมไทย5663110 A 3(2-2-5) อ.จติรา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )E>��จติวทิยามนุษยใ์นสภาพแวดลอ้ม5663405 A 3(3-0-6) อ.ศาสตรา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0�.6�) )E>�A บรรยาย, พฤ.การออกแบบเครืJองเรือน5663506 A 3(2-2-5) อ.เฉลมิศกัดิv, อ.จติรา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )E>�0การออกแบบงานระบบภายในอาคาร5663508 A 3(2-2-5) อ.จติรา, อ.เฉลมิศกัดิv G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวษิณุ ดวงเนตร )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.มทนิา สุพรศิลป์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13
 6

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584252013
นายวษิณุ ดวงเนตร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584253002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายคมกรชิ ทรุยิานนท์
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5842-53/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) ก่อสรา้ง-COMการเขยีนแบบและออกแบบดว้ยคอมพวิเ5501303 A 3(3-0-6) อ. ดร.สุรชยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ไฟฟ้า0การคดิเชงิสรา้งสรรคแ์ละการคดินอกรูปแ5573111 A 3(2-2-5) อ.บรุีรกัษ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ไฟฟ้า0ระบบการทาํความเยน็5573301 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0A0>การตดิต ั@งไฟฟ้าภายในอาคาร5573303 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0A0>การตดิต ั@งไฟฟ้าภายนอกอาคาร5573304 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0A0>การจดัการพลงังานไฟฟ้า5573307 A 3(2-2-5) ผศ.พศิิษฐ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0A0>คุณภาพระบบไฟฟ้ากาํลงั5574307 A 3(2-2-5) ผศ.พศิิษฐ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายคมกริช ทรุิยานนท ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พศิิษฐ ์บญุรอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584253002
นายคมกริช ทรุิยานนท์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584253004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจกัรพนัธ ์ชุ่มชื น
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5842-53/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) ก่อสรา้ง-COMการเขยีนแบบและออกแบบดว้ยคอมพวิเ5501303 A 3(3-0-6) อ. ดร.สุรชยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ไฟฟ้า0การคดิเชงิสรา้งสรรคแ์ละการคดินอกรูปแ5573111 A 3(2-2-5) อ.บรุีรกัษ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ไฟฟ้า0ระบบการทาํความเยน็5573301 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0A0>การตดิต ั@งไฟฟ้าภายในอาคาร5573303 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0A0>การตดิต ั@งไฟฟ้าภายนอกอาคาร5573304 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0A0>การจดัการพลงังานไฟฟ้า5573307 A 3(2-2-5) ผศ.พศิิษฐ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0A0>คุณภาพระบบไฟฟ้ากาํลงั5574307 A 3(2-2-5) ผศ.พศิิษฐ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจกัรพนัธ ์ชุ่มชืJน )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พศิิษฐ ์บญุรอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584253004
นายจกัรพนัธ ์ชุ่มชื น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584253005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจกัรเพชร โตพงษ์
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5842-53/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) ก่อสรา้ง-COMการเขยีนแบบและออกแบบดว้ยคอมพวิเ5501303 A 3(3-0-6) อ. ดร.สุรชยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ไฟฟ้า0การคดิเชงิสรา้งสรรคแ์ละการคดินอกรูปแ5573111 A 3(2-2-5) อ.บรุีรกัษ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ไฟฟ้า0ระบบการทาํความเยน็5573301 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0A0>การตดิต ั@งไฟฟ้าภายในอาคาร5573303 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0A0>การตดิต ั@งไฟฟ้าภายนอกอาคาร5573304 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0A0>การจดัการพลงังานไฟฟ้า5573307 A 3(2-2-5) ผศ.พศิิษฐ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0A0>คุณภาพระบบไฟฟ้ากาํลงั5574307 A 3(2-2-5) ผศ.พศิิษฐ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจกัรเพชร โตพงษ ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พศิิษฐ ์บญุรอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584253005
นายจกัรเพชร โตพงษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584253006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจารุวฒัน์ สาฤาษี
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5842-53/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) ก่อสรา้ง-COMการเขยีนแบบและออกแบบดว้ยคอมพวิเ5501303 A 3(3-0-6) อ. ดร.สุรชยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ไฟฟ้า0การคดิเชงิสรา้งสรรคแ์ละการคดินอกรูปแ5573111 A 3(2-2-5) อ.บรุีรกัษ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ไฟฟ้า0ระบบการทาํความเยน็5573301 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0A0>การตดิต ั@งไฟฟ้าภายในอาคาร5573303 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0A0>การตดิต ั@งไฟฟ้าภายนอกอาคาร5573304 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0A0>การจดัการพลงังานไฟฟ้า5573307 A 3(2-2-5) ผศ.พศิิษฐ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0A0>คุณภาพระบบไฟฟ้ากาํลงั5574307 A 3(2-2-5) ผศ.พศิิษฐ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจารุวฒัน ์สาฤาษ ี)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พศิิษฐ ์บญุรอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584253006
นายจารุวฒัน์ สาฤาษี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584253007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายฉตัรชยั นอ้ยสุวรรณ์
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5842-53/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) ก่อสรา้ง-COMการเขยีนแบบและออกแบบดว้ยคอมพวิเ5501303 A 3(3-0-6) อ. ดร.สุรชยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ไฟฟ้า0การคดิเชงิสรา้งสรรคแ์ละการคดินอกรูปแ5573111 A 3(2-2-5) อ.บรุีรกัษ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ไฟฟ้า0ระบบการทาํความเยน็5573301 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0A0>การตดิต ั@งไฟฟ้าภายในอาคาร5573303 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0A0>การตดิต ั@งไฟฟ้าภายนอกอาคาร5573304 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0A0>การจดัการพลงังานไฟฟ้า5573307 A 3(2-2-5) ผศ.พศิิษฐ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0A0>คุณภาพระบบไฟฟ้ากาํลงั5574307 A 3(2-2-5) ผศ.พศิิษฐ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายฉตัรชยั นอ้ยสุวรรณ์ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พศิิษฐ ์บญุรอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584253007
นายฉตัรชยั นอ้ยสวุรรณ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584253009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชาญวทิย ์ทดัไทย
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5842-53/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) ก่อสรา้ง-COMการเขยีนแบบและออกแบบดว้ยคอมพวิเ5501303 A 3(3-0-6) อ. ดร.สุรชยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ไฟฟ้า0การคดิเชงิสรา้งสรรคแ์ละการคดินอกรูปแ5573111 A 3(2-2-5) อ.บรุีรกัษ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ไฟฟ้า0ระบบการทาํความเยน็5573301 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0A0>การตดิต ั@งไฟฟ้าภายในอาคาร5573303 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0A0>การตดิต ั@งไฟฟ้าภายนอกอาคาร5573304 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0A0>การจดัการพลงังานไฟฟ้า5573307 A 3(2-2-5) ผศ.พศิิษฐ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0A0>คุณภาพระบบไฟฟ้ากาํลงั5574307 A 3(2-2-5) ผศ.พศิิษฐ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชาญวทิย ์ทดัไทย )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พศิิษฐ ์บญุรอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584253009
นายชาญวทิย ์ทดัไทย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584253010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชูศกัดิV ทบัสี
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5842-53/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) ก่อสรา้ง-COMการเขยีนแบบและออกแบบดว้ยคอมพวิเ5501303 A 3(3-0-6) อ. ดร.สุรชยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ไฟฟ้า0การคดิเชงิสรา้งสรรคแ์ละการคดินอกรูปแ5573111 A 3(2-2-5) อ.บรุีรกัษ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ไฟฟ้า0ระบบการทาํความเยน็5573301 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0A0>การตดิต ั@งไฟฟ้าภายในอาคาร5573303 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0A0>การตดิต ั@งไฟฟ้าภายนอกอาคาร5573304 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0A0>การจดัการพลงังานไฟฟ้า5573307 A 3(2-2-5) ผศ.พศิิษฐ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0A0>คุณภาพระบบไฟฟ้ากาํลงั5574307 A 3(2-2-5) ผศ.พศิิษฐ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชูศกัดิv ทบัส ี)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พศิิษฐ ์บญุรอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584253010
นายชูศกัดิV ทบัสี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584253012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐพล ทศพร
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5842-53/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) ก่อสรา้ง-COMการเขยีนแบบและออกแบบดว้ยคอมพวิเ5501303 A 3(3-0-6) อ. ดร.สุรชยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ไฟฟ้า0การคดิเชงิสรา้งสรรคแ์ละการคดินอกรูปแ5573111 A 3(2-2-5) อ.บรุีรกัษ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ไฟฟ้า0ระบบการทาํความเยน็5573301 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0A0>การตดิต ั@งไฟฟ้าภายในอาคาร5573303 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0A0>การตดิต ั@งไฟฟ้าภายนอกอาคาร5573304 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0A0>การจดัการพลงังานไฟฟ้า5573307 A 3(2-2-5) ผศ.พศิิษฐ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0A0>คุณภาพระบบไฟฟ้ากาํลงั5574307 A 3(2-2-5) ผศ.พศิิษฐ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัพล ทศพร )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พศิิษฐ ์บญุรอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584253012
นายณัฐพล ทศพร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584253016

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายทตัเทพ พนัใย
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5842-53/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) ก่อสรา้ง-COMการเขยีนแบบและออกแบบดว้ยคอมพวิเ5501303 A 3(3-0-6) อ. ดร.สุรชยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ไฟฟ้า0การคดิเชงิสรา้งสรรคแ์ละการคดินอกรูปแ5573111 A 3(2-2-5) อ.บรุีรกัษ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ไฟฟ้า0ระบบการทาํความเยน็5573301 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0A0>การตดิต ั@งไฟฟ้าภายในอาคาร5573303 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0A0>การตดิต ั@งไฟฟ้าภายนอกอาคาร5573304 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0A0>การจดัการพลงังานไฟฟ้า5573307 A 3(2-2-5) ผศ.พศิิษฐ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0A0>คุณภาพระบบไฟฟ้ากาํลงั5574307 A 3(2-2-5) ผศ.พศิิษฐ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายทตัเทพ พนัใย )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พศิิษฐ ์บญุรอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584253016
นายทตัเทพ พนัใย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584253018

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนพร ไกรนุกลุ
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5842-53/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) ก่อสรา้ง-COMการเขยีนแบบและออกแบบดว้ยคอมพวิเ5501303 A 3(3-0-6) อ. ดร.สุรชยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ไฟฟ้า0การคดิเชงิสรา้งสรรคแ์ละการคดินอกรูปแ5573111 A 3(2-2-5) อ.บรุีรกัษ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ไฟฟ้า0ระบบการทาํความเยน็5573301 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0A0>การตดิต ั@งไฟฟ้าภายในอาคาร5573303 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0A0>การตดิต ั@งไฟฟ้าภายนอกอาคาร5573304 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0A0>การจดัการพลงังานไฟฟ้า5573307 A 3(2-2-5) ผศ.พศิิษฐ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0A0>คุณภาพระบบไฟฟ้ากาํลงั5574307 A 3(2-2-5) ผศ.พศิิษฐ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนพร ไกรนุกลุ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พศิิษฐ ์บญุรอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584253018
นายธนพร ไกรนุกลุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584253019

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธวชัชยั แกว้ขาว
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5842-53/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) ก่อสรา้ง-COMการเขยีนแบบและออกแบบดว้ยคอมพวิเ5501303 A 3(3-0-6) อ. ดร.สุรชยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ไฟฟ้า0การคดิเชงิสรา้งสรรคแ์ละการคดินอกรูปแ5573111 A 3(2-2-5) อ.บรุีรกัษ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ไฟฟ้า0ระบบการทาํความเยน็5573301 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0A0>การตดิต ั@งไฟฟ้าภายในอาคาร5573303 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0A0>การตดิต ั@งไฟฟ้าภายนอกอาคาร5573304 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0A0>การจดัการพลงังานไฟฟ้า5573307 A 3(2-2-5) ผศ.พศิิษฐ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0A0>คุณภาพระบบไฟฟ้ากาํลงั5574307 A 3(2-2-5) ผศ.พศิิษฐ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธวชัชยั แกว้ขาว )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พศิิษฐ ์บญุรอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584253019
นายธวชัชยั แกว้ขาว

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584253023

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพงศภคั เยน็อดุม
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5842-53/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) ก่อสรา้ง-COMการเขยีนแบบและออกแบบดว้ยคอมพวิเ5501303 A 3(3-0-6) อ. ดร.สุรชยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ไฟฟ้า0การคดิเชงิสรา้งสรรคแ์ละการคดินอกรูปแ5573111 A 3(2-2-5) อ.บรุีรกัษ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ไฟฟ้า0ระบบการทาํความเยน็5573301 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0A0>การตดิต ั@งไฟฟ้าภายในอาคาร5573303 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0A0>การตดิต ั@งไฟฟ้าภายนอกอาคาร5573304 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0A0>การจดัการพลงังานไฟฟ้า5573307 A 3(2-2-5) ผศ.พศิิษฐ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0A0>คุณภาพระบบไฟฟ้ากาํลงั5574307 A 3(2-2-5) ผศ.พศิิษฐ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพงศภคั เยน็อดุม )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พศิิษฐ ์บญุรอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584253023
นายพงศภคั เยน็อดุม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584253025

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเพชร มูลทองสงค์
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5842-53/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) ก่อสรา้ง-COMการเขยีนแบบและออกแบบดว้ยคอมพวิเ5501303 A 3(3-0-6) อ. ดร.สุรชยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ไฟฟ้า0การคดิเชงิสรา้งสรรคแ์ละการคดินอกรูปแ5573111 A 3(2-2-5) อ.บรุีรกัษ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ไฟฟ้า0ระบบการทาํความเยน็5573301 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0A0>การตดิต ั@งไฟฟ้าภายในอาคาร5573303 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0A0>การตดิต ั@งไฟฟ้าภายนอกอาคาร5573304 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0A0>การจดัการพลงังานไฟฟ้า5573307 A 3(2-2-5) ผศ.พศิิษฐ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0A0>คุณภาพระบบไฟฟ้ากาํลงั5574307 A 3(2-2-5) ผศ.พศิิษฐ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเพชร มลูทองสงค ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พศิิษฐ ์บญุรอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584253025
นายเพชร มูลทองสงค์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584253027

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายยศธร ดีเซน็
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5842-53/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) ก่อสรา้ง-COMการเขยีนแบบและออกแบบดว้ยคอมพวิเ5501303 A 3(3-0-6) อ. ดร.สุรชยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ไฟฟ้า0การคดิเชงิสรา้งสรรคแ์ละการคดินอกรูปแ5573111 A 3(2-2-5) อ.บรุีรกัษ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ไฟฟ้า0ระบบการทาํความเยน็5573301 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0A0>การตดิต ั@งไฟฟ้าภายในอาคาร5573303 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0A0>การตดิต ั@งไฟฟ้าภายนอกอาคาร5573304 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0A0>การจดัการพลงังานไฟฟ้า5573307 A 3(2-2-5) ผศ.พศิิษฐ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0A0>คุณภาพระบบไฟฟ้ากาํลงั5574307 A 3(2-2-5) ผศ.พศิิษฐ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายยศธร ดเีซน็ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พศิิษฐ ์บญุรอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584253027
นายยศธร ดีเซ็น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584253028

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายยทุธนา ฝกัแกน่จนัทร ์
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5842-53/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) ก่อสรา้ง-COMการเขยีนแบบและออกแบบดว้ยคอมพวิเ5501303 A 3(3-0-6) อ. ดร.สุรชยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ไฟฟ้า0การคดิเชงิสรา้งสรรคแ์ละการคดินอกรูปแ5573111 A 3(2-2-5) อ.บรุีรกัษ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ไฟฟ้า0ระบบการทาํความเยน็5573301 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0A0>การตดิต ั@งไฟฟ้าภายในอาคาร5573303 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0A0>การตดิต ั@งไฟฟ้าภายนอกอาคาร5573304 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0A0>การจดัการพลงังานไฟฟ้า5573307 A 3(2-2-5) ผศ.พศิิษฐ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0A0>คุณภาพระบบไฟฟ้ากาํลงั5574307 A 3(2-2-5) ผศ.พศิิษฐ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายยุทธนา ฝกัแก่นจนัทร ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พศิิษฐ ์บญุรอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584253028
นายยทุธนา ฝกัแกน่จนัทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584253029

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายยทุธนา เลศิคลงั
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5842-53/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) ก่อสรา้ง-COMการเขยีนแบบและออกแบบดว้ยคอมพวิเ5501303 A 3(3-0-6) อ. ดร.สุรชยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ไฟฟ้า0การคดิเชงิสรา้งสรรคแ์ละการคดินอกรูปแ5573111 A 3(2-2-5) อ.บรุีรกัษ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ไฟฟ้า0ระบบการทาํความเยน็5573301 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0A0>การตดิต ั@งไฟฟ้าภายในอาคาร5573303 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0A0>การตดิต ั@งไฟฟ้าภายนอกอาคาร5573304 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0A0>การจดัการพลงังานไฟฟ้า5573307 A 3(2-2-5) ผศ.พศิิษฐ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0A0>คุณภาพระบบไฟฟ้ากาํลงั5574307 A 3(2-2-5) ผศ.พศิิษฐ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายยุทธนา เลศิคลงั )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พศิิษฐ ์บญุรอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584253029
นายยทุธนา เลศิคลงั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584253031

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรีศกัดิV โพถงึ
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5842-53/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) ก่อสรา้ง-COMการเขยีนแบบและออกแบบดว้ยคอมพวิเ5501303 A 3(3-0-6) อ. ดร.สุรชยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ไฟฟ้า0การคดิเชงิสรา้งสรรคแ์ละการคดินอกรูปแ5573111 A 3(2-2-5) อ.บรุีรกัษ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ไฟฟ้า0ระบบการทาํความเยน็5573301 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0A0>การตดิต ั@งไฟฟ้าภายในอาคาร5573303 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0A0>การตดิต ั@งไฟฟ้าภายนอกอาคาร5573304 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0A0>การจดัการพลงังานไฟฟ้า5573307 A 3(2-2-5) ผศ.พศิิษฐ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0A0>คุณภาพระบบไฟฟ้ากาํลงั5574307 A 3(2-2-5) ผศ.พศิิษฐ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวรีศกัดิv โพถงึ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พศิิษฐ ์บญุรอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584253031
นายวรีศกัดิV โพถงึ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584253033

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศกัดิVสทิธิV ประดู่วงษ์
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5842-53/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) ก่อสรา้ง-COMการเขยีนแบบและออกแบบดว้ยคอมพวิเ5501303 A 3(3-0-6) อ. ดร.สุรชยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ไฟฟ้า0การคดิเชงิสรา้งสรรคแ์ละการคดินอกรูปแ5573111 A 3(2-2-5) อ.บรุีรกัษ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ไฟฟ้า0ระบบการทาํความเยน็5573301 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0A0>การตดิต ั@งไฟฟ้าภายในอาคาร5573303 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0A0>การตดิต ั@งไฟฟ้าภายนอกอาคาร5573304 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0A0>การจดัการพลงังานไฟฟ้า5573307 A 3(2-2-5) ผศ.พศิิษฐ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0A0>คุณภาพระบบไฟฟ้ากาํลงั5574307 A 3(2-2-5) ผศ.พศิิษฐ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศกัดิvสทิธิv ประดู่วงษ ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พศิิษฐ ์บญุรอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584253033
นายศกัดิVสทิธิV ประดู่วงษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584253034

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศภุณัฐ ออ่นน่วม
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5842-53/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) ก่อสรา้ง-COMการเขยีนแบบและออกแบบดว้ยคอมพวิเ5501303 A 3(3-0-6) อ. ดร.สุรชยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ไฟฟ้า0การคดิเชงิสรา้งสรรคแ์ละการคดินอกรูปแ5573111 A 3(2-2-5) อ.บรุีรกัษ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ไฟฟ้า0ระบบการทาํความเยน็5573301 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0A0>การตดิต ั@งไฟฟ้าภายในอาคาร5573303 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0A0>การตดิต ั@งไฟฟ้าภายนอกอาคาร5573304 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0A0>การจดัการพลงังานไฟฟ้า5573307 A 3(2-2-5) ผศ.พศิิษฐ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0A0>คุณภาพระบบไฟฟ้ากาํลงั5574307 A 3(2-2-5) ผศ.พศิิษฐ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศุภณฐั อ่อนน่วม )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พศิิษฐ ์บญุรอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584253034
นายศภุณัฐ ออ่นน่วม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584253037

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอลงกรณ์ พุม่ดอกไม ้
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5842-53/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) ก่อสรา้ง-COMการเขยีนแบบและออกแบบดว้ยคอมพวิเ5501303 A 3(3-0-6) อ. ดร.สุรชยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ไฟฟ้า0การคดิเชงิสรา้งสรรคแ์ละการคดินอกรูปแ5573111 A 3(2-2-5) อ.บรุีรกัษ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ไฟฟ้า0ระบบการทาํความเยน็5573301 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0A0>การตดิต ั@งไฟฟ้าภายในอาคาร5573303 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0A0>การตดิต ั@งไฟฟ้าภายนอกอาคาร5573304 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0A0>การจดัการพลงังานไฟฟ้า5573307 A 3(2-2-5) ผศ.พศิิษฐ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0A0>คุณภาพระบบไฟฟ้ากาํลงั5574307 A 3(2-2-5) ผศ.พศิิษฐ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอลงกรณ์ พุ่มดอกไม ้)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พศิิษฐ ์บญุรอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584253037
นายอลงกรณ์ พุม่ดอกไม้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584253038

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอษัฎา นอ้ยอนิทร ์
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี> ปี

5842-53/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) ก่อสรา้ง-COMการเขยีนแบบและออกแบบดว้ยคอมพวิเ5501303 A 3(3-0-6) อ. ดร.สุรชยั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ไฟฟ้า0การคดิเชงิสรา้งสรรคแ์ละการคดินอกรูปแ5573111 A 3(2-2-5) อ.บรุีรกัษ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) ไฟฟ้า0ระบบการทาํความเยน็5573301 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0A0>การตดิต ั@งไฟฟ้าภายในอาคาร5573303 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0A0>การตดิต ั@งไฟฟ้าภายนอกอาคาร5573304 A 3(2-2-5) อ.สุขมุ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0A0>การจดัการพลงังานไฟฟ้า5573307 A 3(2-2-5) ผศ.พศิิษฐ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0A0>คุณภาพระบบไฟฟ้ากาํลงั5574307 A 3(2-2-5) ผศ.พศิิษฐ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอษัฎา นอ้ยอนิทร ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.พศิิษฐ ์บญุรอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584253038
นายอษัฎา นอ้ยอนิทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584256001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกวรรณ นิ มนอ้ย
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรอ์เิลก็ทรอนิกส ์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-56/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) 0A60การเขยีนแบบและออกแบบดว้ยคอมพวิเ5501303 B 3(3-0-6) อ.สราวุฒิ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0A6)เทคโนโลยอีจัฉริยะ5581704 A 3(2-1-6) ผศ.วนัชยั C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0A6>การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์5582101 A 3(2-2-5) อ.อภริตัน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0A6>การเชืJอมโยงวตัถเุชงิสมัผสัและรูส้กึได ้5583202 A 3(2-2-5) อ.ภาคย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0A6>การคดิเชงิสรา้งสรรคแ์ละการคดินอกรูปแ5583204 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.เทีJยง 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0A60ระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์5583407 A 3(2-2-5) อ.สราวุฒิ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0A60เครือขา่ยเซน็เซอรไ์รส้าย5584403 A 3(2-2-5) อ.สราวุฒิ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกนกวรรณ นิJมนอ้ย )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.เทีJยง เหมยีดไธสง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584256001
นางสาวกนกวรรณ นิ มนอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584256003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชญานนัท ์ขํารกัษา
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรอ์เิลก็ทรอนิกส ์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-56/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) 0A60การเขยีนแบบและออกแบบดว้ยคอมพวิเ5501303 B 3(3-0-6) อ.สราวุฒิ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0A6)เทคโนโลยอีจัฉริยะ5581704 A 3(2-1-6) ผศ.วนัชยั C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0A6>การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์5582101 A 3(2-2-5) อ.อภริตัน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0A6>การเชืJอมโยงวตัถเุชงิสมัผสัและรูส้กึได ้5583202 A 3(2-2-5) อ.ภาคย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0A6>การคดิเชงิสรา้งสรรคแ์ละการคดินอกรูปแ5583204 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.เทีJยง 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0A60ระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์5583407 A 3(2-2-5) อ.สราวุฒิ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0A60เครือขา่ยเซน็เซอรไ์รส้าย5584403 A 3(2-2-5) อ.สราวุฒิ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชญานนัท ์ขาํรกัษา )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.เทีJยง เหมยีดไธสง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584256003
นายชญานนัท ์ขํารกัษา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584256004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธรีวตัน์ คลา้ยพงษ์
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรอ์เิลก็ทรอนิกส ์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-56/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) 0A6)เทคโนโลยอีจัฉริยะ5581704 A 3(2-1-6) ผศ.วนัชยั C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0A6>การเชืJอมโยงวตัถเุชงิสมัผสัและรูส้กึได ้5583202 A 3(2-2-5) อ.ภาคย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0A60เครือขา่ยเซน็เซอรไ์รส้าย5584403 A 3(2-2-5) อ.สราวุฒิ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธีรวตัน ์คลา้ยพงษ ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.เทีJยง เหมยีดไธสง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 0

*
*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584256004
นายธีรวตัน์ คลา้ยพงษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584256006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนนัทพิฒัน์ สูนาสวน
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรอ์เิลก็ทรอนิกส ์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-56/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) 0A60การเขยีนแบบและออกแบบดว้ยคอมพวิเ5501303 B 3(3-0-6) อ.สราวุฒิ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0A6)เทคโนโลยอีจัฉริยะ5581704 A 3(2-1-6) ผศ.วนัชยั C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0A6>การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์5582101 A 3(2-2-5) อ.อภริตัน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0A6>การเชืJอมโยงวตัถเุชงิสมัผสัและรูส้กึได ้5583202 A 3(2-2-5) อ.ภาคย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0A6>การคดิเชงิสรา้งสรรคแ์ละการคดินอกรูปแ5583204 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.เทีJยง 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0A60ระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์5583407 A 3(2-2-5) อ.สราวุฒิ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0A60เครือขา่ยเซน็เซอรไ์รส้าย5584403 A 3(2-2-5) อ.สราวุฒิ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนนัทพิฒัน ์สูนาสวน )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.เทีJยง เหมยีดไธสง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584256006
นายนนัทพิฒัน์ สูนาสวน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584256007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพงษศิ์ร ิอทุยัธรรม
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรอ์เิลก็ทรอนิกส ์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-56/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) 0A60การเขยีนแบบและออกแบบดว้ยคอมพวิเ5501303 B 3(3-0-6) อ.สราวุฒิ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0A6)เทคโนโลยอีจัฉริยะ5581704 A 3(2-1-6) ผศ.วนัชยั C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0A6>การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์5582101 A 3(2-2-5) อ.อภริตัน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0A6>การเชืJอมโยงวตัถเุชงิสมัผสัและรูส้กึได ้5583202 A 3(2-2-5) อ.ภาคย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0A6>การคดิเชงิสรา้งสรรคแ์ละการคดินอกรูปแ5583204 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.เทีJยง 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0A60ระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์5583407 A 3(2-2-5) อ.สราวุฒิ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0A60เครือขา่ยเซน็เซอรไ์รส้าย5584403 A 3(2-2-5) อ.สราวุฒิ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพงษศิ์ริ อทุยัธรรม )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.เทีJยง เหมยีดไธสง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584256007
นายพงษศิ์ริ อทุยัธรรม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584256008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพทุธพินัธ ์เสน่หา
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรอ์เิลก็ทรอนิกส ์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-56/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) 0A60การเขยีนแบบและออกแบบดว้ยคอมพวิเ5501303 B 3(3-0-6) อ.สราวุฒิ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0A6)เทคโนโลยอีจัฉริยะ5581704 A 3(2-1-6) ผศ.วนัชยั C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0A6>การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์5582101 A 3(2-2-5) อ.อภริตัน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0A6>การเชืJอมโยงวตัถเุชงิสมัผสัและรูส้กึได ้5583202 A 3(2-2-5) อ.ภาคย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0A6>การคดิเชงิสรา้งสรรคแ์ละการคดินอกรูปแ5583204 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.เทีJยง 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0A60ระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์5583407 A 3(2-2-5) อ.สราวุฒิ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0A60เครือขา่ยเซน็เซอรไ์รส้าย5584403 A 3(2-2-5) อ.สราวุฒิ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพทุธิพนัธ ์เสน่หา )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.เทีJยง เหมยีดไธสง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584256008
นายพทุธิพนัธ ์เสน่หา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584256009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายรชต เฉลมิจนัทร ์
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรอ์เิลก็ทรอนิกส ์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-56/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) 0A60การเขยีนแบบและออกแบบดว้ยคอมพวิเ5501303 B 3(3-0-6) อ.สราวุฒิ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0A6)เทคโนโลยอีจัฉริยะ5581704 A 3(2-1-6) ผศ.วนัชยั C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0A6>การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์5582101 A 3(2-2-5) อ.อภริตัน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0A6>การเชืJอมโยงวตัถเุชงิสมัผสัและรูส้กึได ้5583202 A 3(2-2-5) อ.ภาคย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0A6>การคดิเชงิสรา้งสรรคแ์ละการคดินอกรูปแ5583204 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.เทีJยง 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0A60ระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์5583407 A 3(2-2-5) อ.สราวุฒิ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0A60เครือขา่ยเซน็เซอรไ์รส้าย5584403 A 3(2-2-5) อ.สราวุฒิ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายรชต เฉลมิจนัทร ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.เทีJยง เหมยีดไธสง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584256009
นายรชต เฉลมิจนัทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584256010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสมตัถ ์แสนยอดคาํ
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรอ์เิลก็ทรอนิกส ์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-56/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) 0A60การเขยีนแบบและออกแบบดว้ยคอมพวิเ5501303 B 3(3-0-6) อ.สราวุฒิ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0A6)เทคโนโลยอีจัฉริยะ5581704 A 3(2-1-6) ผศ.วนัชยั C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0A6>การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์5582101 A 3(2-2-5) อ.อภริตัน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0A6>การเชืJอมโยงวตัถเุชงิสมัผสัและรูส้กึได ้5583202 A 3(2-2-5) อ.ภาคย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0A6>การคดิเชงิสรา้งสรรคแ์ละการคดินอกรูปแ5583204 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.เทีJยง 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0A60ระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์5583407 A 3(2-2-5) อ.สราวุฒิ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0A60เครือขา่ยเซน็เซอรไ์รส้าย5584403 A 3(2-2-5) อ.สราวุฒิ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสมตัถ ์แสนยอดคาํ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.เทีJยง เหมยีดไธสง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584256010
นายสมตัถ ์แสนยอดคาํ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584257002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑามาศ แกว้ไทรคุม้
โปรแกรมวชิา การเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @าปรญิญาตร ี> ปี

5842-57/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0C.6�) 0G��Aคุณภาพนํ@าและการวเิคราะหน์ํ @าเพืJอการปร5062603 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (06.6�-0A.6�) 0G��Aการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลี@ยง5062801 A 2(0-150) รศ. ดร.บญัญตัิ
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aโภชนศาสตรแ์ละการใหอ้าหารสตัวน์ํ @า5063104 A 3(2-2-5) อ. ดร.จฑุามาศ, ผศ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G��Aการสรา้งบ่อ5063105 A 3(2-2-5) รศ. ดร.บญัญตัิ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการเลี@ยงกุง้5063302 A 3(2-2-5) อ. ดร.จฑุามาศ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการจดัการธุรกจิสตัวน์ํ @า5063702 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรีย,์ อ. 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการเพาะเลี@ยงสตัวท์ะเล5064110 A 3(2-2-5) รศ. ดร.บญัญตัิ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุามาศ แกว้ไทรคุม้ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชลดิา ชา้งแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

20
 0

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584257002
นางสาวจุฑามาศ แกว้ไทรคุม้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584257003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวดนยา นวมศิริ
โปรแกรมวชิา การเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @าปรญิญาตร ี> ปี

5842-57/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aโภชนศาสตรแ์ละการใหอ้าหารสตัวน์ํ @า5063104 A 3(2-2-5) อ. ดร.จฑุามาศ, ผศ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G��Aการสรา้งบ่อ5063105 A 3(2-2-5) รศ. ดร.บญัญตัิ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการเลี@ยงกุง้5063302 A 3(2-2-5) อ. ดร.จฑุามาศ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการจดัการธุรกจิสตัวน์ํ @า5063702 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรีย,์ อ. 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G��Aการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลี@ยง5063802 A 3(0-250) อ.ทพิยสุ์ดา
จ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการเพาะเลี@ยงสตัวท์ะเล5064110 A 3(2-2-5) รศ. ดร.บญัญตัิ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวดนยา นวมศิริ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชลดิา ชา้งแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584257003
นางสาวดนยา นวมศิริ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584257004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเบญจมาศ กลา้หาญ
โปรแกรมวชิา การเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @าปรญิญาตร ี> ปี

5842-57/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aโภชนศาสตรแ์ละการใหอ้าหารสตัวน์ํ @า5063104 A 3(2-2-5) อ. ดร.จฑุามาศ, ผศ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G��Aการสรา้งบ่อ5063105 A 3(2-2-5) รศ. ดร.บญัญตัิ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการเลี@ยงกุง้5063302 A 3(2-2-5) อ. ดร.จฑุามาศ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการจดัการธุรกจิสตัวน์ํ @า5063702 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรีย,์ อ. 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G��Aการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลี@ยง5063802 A 3(0-250) อ.ทพิยสุ์ดา
จ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการเพาะเลี@ยงสตัวท์ะเล5064110 A 3(2-2-5) รศ. ดร.บญัญตัิ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเบญจมาศ กลา้หาญ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชลดิา ชา้งแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584257004
นางสาวเบญจมาศ กลา้หาญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584257005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรพรรณ คลา้ยจนิดา
โปรแกรมวชิา การเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @าปรญิญาตร ี> ปี

5842-57/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aโภชนศาสตรแ์ละการใหอ้าหารสตัวน์ํ @า5063104 A 3(2-2-5) อ. ดร.จฑุามาศ, ผศ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G��Aการสรา้งบ่อ5063105 A 3(2-2-5) รศ. ดร.บญัญตัิ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการเลี@ยงกุง้5063302 A 3(2-2-5) อ. ดร.จฑุามาศ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการจดัการธุรกจิสตัวน์ํ @า5063702 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรีย,์ อ. 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G��Aการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลี@ยง5063802 A 3(0-250) อ.ทพิยสุ์ดา
จ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการเพาะเลี@ยงสตัวท์ะเล5064110 A 3(2-2-5) รศ. ดร.บญัญตัิ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพรพรรณ คลา้ยจนิดา )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชลดิา ชา้งแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584257005
นางสาวพรพรรณ คลา้ยจนิดา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584257006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเฟื องฟ้า พนัชั  ง
โปรแกรมวชิา การเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @าปรญิญาตร ี> ปี

5842-57/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aโภชนศาสตรแ์ละการใหอ้าหารสตัวน์ํ @า5063104 A 3(2-2-5) อ. ดร.จฑุามาศ, ผศ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G��Aการสรา้งบ่อ5063105 A 3(2-2-5) รศ. ดร.บญัญตัิ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการเลี@ยงกุง้5063302 A 3(2-2-5) อ. ดร.จฑุามาศ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการจดัการธุรกจิสตัวน์ํ @า5063702 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรีย,์ อ. 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G��Aการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลี@ยง5063802 A 3(0-250) อ.ทพิยสุ์ดา
จ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการเพาะเลี@ยงสตัวท์ะเล5064110 A 3(2-2-5) รศ. ดร.บญัญตัิ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเฟืJ องฟ้า พนัช ั Jง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชลดิา ชา้งแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584257006
นางสาวเฟื องฟ้า พนัชั  ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584257007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภานุมาส ไมแ้หลม
โปรแกรมวชิา การเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @าปรญิญาตร ี> ปี

5842-57/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aโภชนศาสตรแ์ละการใหอ้าหารสตัวน์ํ @า5063104 A 3(2-2-5) อ. ดร.จฑุามาศ, ผศ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G��Aการสรา้งบ่อ5063105 A 3(2-2-5) รศ. ดร.บญัญตัิ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการเลี@ยงกุง้5063302 A 3(2-2-5) อ. ดร.จฑุามาศ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการจดัการธุรกจิสตัวน์ํ @า5063702 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรีย,์ อ. 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G��Aการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลี@ยง5063802 A 3(0-250) อ.ทพิยสุ์ดา
จ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการเพาะเลี@ยงสตัวท์ะเล5064110 A 3(2-2-5) รศ. ดร.บญัญตัิ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภานุมาส ไมแ้หลม )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชลดิา ชา้งแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584257007
นางสาวภานุมาส ไมแ้หลม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584257009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววภิาวรรณ ขวญัเมือง
โปรแกรมวชิา การเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @าปรญิญาตร ี> ปี

5842-57/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aโภชนศาสตรแ์ละการใหอ้าหารสตัวน์ํ @า5063104 A 3(2-2-5) อ. ดร.จฑุามาศ, ผศ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G��Aการสรา้งบ่อ5063105 A 3(2-2-5) รศ. ดร.บญัญตัิ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการเลี@ยงกุง้5063302 A 3(2-2-5) อ. ดร.จฑุามาศ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการจดัการธุรกจิสตัวน์ํ @า5063702 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรีย,์ อ. 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G��Aการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลี@ยง5063802 A 3(0-250) อ.ทพิยสุ์ดา
จ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการเพาะเลี@ยงสตัวท์ะเล5064110 A 3(2-2-5) รศ. ดร.บญัญตัิ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววภิาวรรณ ขวญัเมอืง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชลดิา ชา้งแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584257009
นางสาววภิาวรรณ ขวญัเมือง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584257010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววลิาวณัย ์พรมเพยีงชา้ง
โปรแกรมวชิา การเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @าปรญิญาตร ี> ปี

5842-57/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aโภชนศาสตรแ์ละการใหอ้าหารสตัวน์ํ @า5063104 A 3(2-2-5) อ. ดร.จฑุามาศ, ผศ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G��Aการสรา้งบ่อ5063105 A 3(2-2-5) รศ. ดร.บญัญตัิ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการเลี@ยงกุง้5063302 A 3(2-2-5) อ. ดร.จฑุามาศ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการจดัการธุรกจิสตัวน์ํ @า5063702 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรีย,์ อ. 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G��Aการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลี@ยง5063802 A 3(0-250) อ.ทพิยสุ์ดา
จ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการเพาะเลี@ยงสตัวท์ะเล5064110 A 3(2-2-5) รศ. ดร.บญัญตัิ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววลิาวณัย ์พรมเพยีงชา้ง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชลดิา ชา้งแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584257010
นางสาววลิาวณัย ์พรมเพยีงชา้ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584257011

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศภุศจ ีกลิ นหอม
โปรแกรมวชิา การเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @าปรญิญาตร ี> ปี

5842-57/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aโภชนศาสตรแ์ละการใหอ้าหารสตัวน์ํ @า5063104 A 3(2-2-5) อ. ดร.จฑุามาศ, ผศ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G��Aการสรา้งบ่อ5063105 A 3(2-2-5) รศ. ดร.บญัญตัิ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการเลี@ยงกุง้5063302 A 3(2-2-5) อ. ดร.จฑุามาศ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการจดัการธุรกจิสตัวน์ํ @า5063702 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรีย,์ อ. 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G��Aการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลี@ยง5063802 A 3(0-250) อ.ทพิยสุ์ดา
จ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการเพาะเลี@ยงสตัวท์ะเล5064110 A 3(2-2-5) รศ. ดร.บญัญตัิ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศุภศจ ีกลิJนหอม )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชลดิา ชา้งแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584257011
นางสาวศภุศจ ีกลิ นหอม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584257012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรุชา คุม้เกดิ
โปรแกรมวชิา การเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @าปรญิญาตร ี> ปี

5842-57/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aโภชนศาสตรแ์ละการใหอ้าหารสตัวน์ํ @า5063104 A 3(2-2-5) อ. ดร.จฑุามาศ, ผศ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G��Aการสรา้งบ่อ5063105 A 3(2-2-5) รศ. ดร.บญัญตัิ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการเลี@ยงกุง้5063302 A 3(2-2-5) อ. ดร.จฑุามาศ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการจดัการธุรกจิสตัวน์ํ @า5063702 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรีย,์ อ. 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G��Aการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลี@ยง5063802 A 3(0-250) อ.ทพิยสุ์ดา
จ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการเพาะเลี@ยงสตัวท์ะเล5064110 A 3(2-2-5) รศ. ดร.บญัญตัิ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรุชา คุม้เกดิ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชลดิา ชา้งแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584257012
นางสาวอรุชา คุม้เกดิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584257014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกฤตธิ ีบญุช่วย
โปรแกรมวชิา การเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @าปรญิญาตร ี> ปี

5842-57/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0C.6�) 0G��Aคุณภาพนํ@าและการวเิคราะหน์ํ @าเพืJอการปร5062603 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aโภชนศาสตรแ์ละการใหอ้าหารสตัวน์ํ @า5063104 A 3(2-2-5) อ. ดร.จฑุามาศ, ผศ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G��Aการสรา้งบ่อ5063105 A 3(2-2-5) รศ. ดร.บญัญตัิ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการเลี@ยงกุง้5063302 A 3(2-2-5) อ. ดร.จฑุามาศ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการจดัการธุรกจิสตัวน์ํ @า5063702 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรีย,์ อ. 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G��Aการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลี@ยง5063802 A 3(0-250) อ.ทพิยสุ์ดา
จ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการเพาะเลี@ยงสตัวท์ะเล5064110 A 3(2-2-5) รศ. ดร.บญัญตัิ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกฤตธิี บญุช่วย )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชลดิา ชา้งแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21
 0

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584257014
นายกฤตธิี บญุช่วย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584257018

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชาญวทิย ์อิ มพราหมณ์
โปรแกรมวชิา การเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @าปรญิญาตร ี> ปี

5842-57/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aโภชนศาสตรแ์ละการใหอ้าหารสตัวน์ํ @า5063104 A 3(2-2-5) อ. ดร.จฑุามาศ, ผศ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G��Aการสรา้งบ่อ5063105 A 3(2-2-5) รศ. ดร.บญัญตัิ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการเลี@ยงกุง้5063302 A 3(2-2-5) อ. ดร.จฑุามาศ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการจดัการธุรกจิสตัวน์ํ @า5063702 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรีย,์ อ. 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G��Aการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลี@ยง5063802 A 3(0-250) อ.ทพิยสุ์ดา
จ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการเพาะเลี@ยงสตัวท์ะเล5064110 A 3(2-2-5) รศ. ดร.บญัญตัิ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชาญวทิย ์อิJมพราหมณ์ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชลดิา ชา้งแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584257018
นายชาญวทิย ์อิ มพราหมณ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584257019

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนภทัร วชิระ
โปรแกรมวชิา การเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @าปรญิญาตร ี> ปี

5842-57/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aโภชนศาสตรแ์ละการใหอ้าหารสตัวน์ํ @า5063104 A 3(2-2-5) อ. ดร.จฑุามาศ, ผศ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G��Aการสรา้งบ่อ5063105 A 3(2-2-5) รศ. ดร.บญัญตัิ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการเลี@ยงกุง้5063302 A 3(2-2-5) อ. ดร.จฑุามาศ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการจดัการธุรกจิสตัวน์ํ @า5063702 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรีย,์ อ. 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G��Aการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลี@ยง5063802 A 3(0-250) อ.ทพิยสุ์ดา
จ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการเพาะเลี@ยงสตัวท์ะเล5064110 A 3(2-2-5) รศ. ดร.บญัญตัิ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนภทัร วชริะ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชลดิา ชา้งแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584257019
นายธนภทัร วชิระ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584257023

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพริยิะ แกว้วมิล
โปรแกรมวชิา การเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @าปรญิญาตร ี> ปี

5842-57/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aโภชนศาสตรแ์ละการใหอ้าหารสตัวน์ํ @า5063104 A 3(2-2-5) อ. ดร.จฑุามาศ, ผศ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G��Aการสรา้งบ่อ5063105 A 3(2-2-5) รศ. ดร.บญัญตัิ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการเลี@ยงกุง้5063302 A 3(2-2-5) อ. ดร.จฑุามาศ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการจดัการธุรกจิสตัวน์ํ @า5063702 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรีย,์ อ. 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G��Aการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลี@ยง5063802 A 3(0-250) อ.ทพิยสุ์ดา
จ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการเพาะเลี@ยงสตัวท์ะเล5064110 A 3(2-2-5) รศ. ดร.บญัญตัิ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพริิยะ แกว้วมิล )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชลดิา ชา้งแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584257023
นายพริิยะ แกว้วมิล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584257024

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายภาพตะวนั การเรยีน
โปรแกรมวชิา การเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @าปรญิญาตร ี> ปี

5842-57/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aโภชนศาสตรแ์ละการใหอ้าหารสตัวน์ํ @า5063104 A 3(2-2-5) อ. ดร.จฑุามาศ, ผศ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G��Aการสรา้งบ่อ5063105 A 3(2-2-5) รศ. ดร.บญัญตัิ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการเลี@ยงกุง้5063302 A 3(2-2-5) อ. ดร.จฑุามาศ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการจดัการธุรกจิสตัวน์ํ @า5063702 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรีย,์ อ. 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G��Aการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลี@ยง5063802 A 3(0-250) อ.ทพิยสุ์ดา
จ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการเพาะเลี@ยงสตัวท์ะเล5064110 A 3(2-2-5) รศ. ดร.บญัญตัิ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายภาพตะวนั การเรียน )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชลดิา ชา้งแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584257024
นายภาพตะวนั การเรียน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584257025

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายภรูชิย ์แสนทวี
โปรแกรมวชิา การเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @าปรญิญาตร ี> ปี

5842-57/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aโภชนศาสตรแ์ละการใหอ้าหารสตัวน์ํ @า5063104 A 3(2-2-5) อ. ดร.จฑุามาศ, ผศ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G��Aการสรา้งบ่อ5063105 A 3(2-2-5) รศ. ดร.บญัญตัิ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการเลี@ยงกุง้5063302 A 3(2-2-5) อ. ดร.จฑุามาศ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการจดัการธุรกจิสตัวน์ํ @า5063702 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรีย,์ อ. 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G��Aการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลี@ยง5063802 A 3(0-250) อ.ทพิยสุ์ดา
จ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการเพาะเลี@ยงสตัวท์ะเล5064110 A 3(2-2-5) รศ. ดร.บญัญตัิ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายภูริชย ์แสนทว ี)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชลดิา ชา้งแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584257025
นายภรูิชย ์แสนทวี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584257027

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวงศกร กลดัแกว้
โปรแกรมวชิา การเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @าปรญิญาตร ี> ปี

5842-57/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aโภชนศาสตรแ์ละการใหอ้าหารสตัวน์ํ @า5063104 A 3(2-2-5) อ. ดร.จฑุามาศ, ผศ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G��Aการสรา้งบ่อ5063105 A 3(2-2-5) รศ. ดร.บญัญตัิ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการเลี@ยงกุง้5063302 A 3(2-2-5) อ. ดร.จฑุามาศ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการจดัการธุรกจิสตัวน์ํ @า5063702 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรีย,์ อ. 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G��Aการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลี@ยง5063802 A 3(0-250) อ.ทพิยสุ์ดา
จ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการเพาะเลี@ยงสตัวท์ะเล5064110 A 3(2-2-5) รศ. ดร.บญัญตัิ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวงศกร กลดัแกว้ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชลดิา ชา้งแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584257027
นายวงศกร กลดัแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584257029

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเวชพสิฐิ กติพิงษพ์ศิาล
โปรแกรมวชิา การเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @าปรญิญาตร ี> ปี

5842-57/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aโภชนศาสตรแ์ละการใหอ้าหารสตัวน์ํ @า5063104 A 3(2-2-5) อ. ดร.จฑุามาศ, ผศ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G��Aการสรา้งบ่อ5063105 A 3(2-2-5) รศ. ดร.บญัญตัิ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการเลี@ยงกุง้5063302 A 3(2-2-5) อ. ดร.จฑุามาศ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการจดัการธุรกจิสตัวน์ํ @า5063702 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรีย,์ อ. 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G��Aการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลี@ยง5063802 A 3(0-250) อ.ทพิยสุ์ดา
จ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการเพาะเลี@ยงสตัวท์ะเล5064110 A 3(2-2-5) รศ. ดร.บญัญตัิ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเวชพสิฐิ กติพิงษพ์ศิาล )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชลดิา ชา้งแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584257029
นายเวชพสิฐิ กติพิงษพ์ศิาล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584257031

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสมชัชา สุวรรณกาญจน์
โปรแกรมวชิา การเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @าปรญิญาตร ี> ปี

5842-57/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aโภชนศาสตรแ์ละการใหอ้าหารสตัวน์ํ @า5063104 A 3(2-2-5) อ. ดร.จฑุามาศ, ผศ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G��Aการสรา้งบ่อ5063105 A 3(2-2-5) รศ. ดร.บญัญตัิ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการเลี@ยงกุง้5063302 A 3(2-2-5) อ. ดร.จฑุามาศ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการจดัการธุรกจิสตัวน์ํ @า5063702 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรีย,์ อ. 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G��Aการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลี@ยง5063802 A 3(0-250) อ.ทพิยสุ์ดา
จ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการเพาะเลี@ยงสตัวท์ะเล5064110 A 3(2-2-5) รศ. ดร.บญัญตัิ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสมชัชา สุวรรณกาญจน ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชลดิา ชา้งแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584257031
นายสมชัชา สวุรรณกาญจน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584257034

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณรงคช์ยั โมใหญ่
โปรแกรมวชิา การเพาะเลี@ยงสตัวน์ํ @าปรญิญาตร ี> ปี

5842-57/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aโภชนศาสตรแ์ละการใหอ้าหารสตัวน์ํ @า5063104 A 3(2-2-5) อ. ดร.จฑุามาศ, ผศ. > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G��Aการสรา้งบ่อ5063105 A 3(2-2-5) รศ. ดร.บญัญตัิ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการเลี@ยงกุง้5063302 A 3(2-2-5) อ. ดร.จฑุามาศ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการจดัการธุรกจิสตัวน์ํ @า5063702 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรีย,์ อ. 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G��Aการฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลี@ยง5063802 A 3(0-250) อ.ทพิยสุ์ดา
จ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Aการเพาะเลี@ยงสตัวท์ะเล5064110 A 3(2-2-5) รศ. ดร.บญัญตัิ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณรงคช์ยั โมใหญ่ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ชลดิา ชา้งแกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584257034
นายณรงคช์ยั โมใหญ่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584261001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลชนก นุชเนตร
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-405เพชรบรุีศึกษา2500105 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการผลติแพะและแกะ5042202 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน,์ อ. ดร.วนิดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการพชือาหารสตัว ์5042402 A 3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการฟารม์พ่อแมพ่นัธุแ์ละโรงฟกัไข่5043102 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, ผศ. ดร. > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G���การผลติโคเนื@อและกระบอื5043302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G���การผสมเทยีม5043503 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0G���การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043804 A 1(0-50) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
อ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการใชย้าในฟารม์ปศุสตัว ์5053301 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกมลชนก นุชเนตร )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สาํรวย มะลถิอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584261001
นางสาวกมลชนก นุชเนตร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584261002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฐติยิา คลา้ยทพิย์
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-405เพชรบรุีศึกษา2500105 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการผลติแพะและแกะ5042202 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน,์ อ. ดร.วนิดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการพชือาหารสตัว ์5042402 A 3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการฟารม์พ่อแมพ่นัธุแ์ละโรงฟกัไข่5043102 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, ผศ. ดร. > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G���การผลติโคเนื@อและกระบอื5043302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G���การผสมเทยีม5043503 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0G���การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043804 A 1(0-50) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
อ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการใชย้าในฟารม์ปศุสตัว ์5053301 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวฐติยิา คลา้ยทพิย ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สาํรวย มะลถิอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584261002
นางสาวฐติยิา คลา้ยทพิย์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584261003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวดวงกมล แป้นทอง
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-405เพชรบรุีศึกษา2500105 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการผลติแพะและแกะ5042202 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน,์ อ. ดร.วนิดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการพชือาหารสตัว ์5042402 A 3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการฟารม์พ่อแมพ่นัธุแ์ละโรงฟกัไข่5043102 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, ผศ. ดร. > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G���การผลติโคเนื@อและกระบอื5043302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G���การผสมเทยีม5043503 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0G���การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043804 A 1(0-50) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
อ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการใชย้าในฟารม์ปศุสตัว ์5053301 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวดวงกมล แป้นทอง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สาํรวย มะลถิอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584261003
นางสาวดวงกมล แป้นทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584261004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนฐัธดิา แยม้ศรี
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-405เพชรบรุีศึกษา2500105 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการผลติแพะและแกะ5042202 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน,์ อ. ดร.วนิดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการพชือาหารสตัว ์5042402 A 3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการฟารม์พ่อแมพ่นัธุแ์ละโรงฟกัไข่5043102 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, ผศ. ดร. > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G���การผลติโคเนื@อและกระบอื5043302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G���การผสมเทยีม5043503 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0G���การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043804 A 1(0-50) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
อ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการใชย้าในฟารม์ปศุสตัว ์5053301 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนฐัธิดา แยม้ศรี )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สาํรวย มะลถิอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584261004
นางสาวนฐัธิดา แยม้ศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584261005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปวณีา เลก็เจรญิ
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-405เพชรบรุีศึกษา2500105 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการผลติแพะและแกะ5042202 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน,์ อ. ดร.วนิดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการพชือาหารสตัว ์5042402 A 3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการฟารม์พ่อแมพ่นัธุแ์ละโรงฟกัไข่5043102 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, ผศ. ดร. > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G���การผลติโคเนื@อและกระบอื5043302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G���การผสมเทยีม5043503 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0G���การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043804 A 1(0-50) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
อ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการใชย้าในฟารม์ปศุสตัว ์5053301 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปวณีา เลก็เจริญ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สาํรวย มะลถิอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584261005
นางสาวปวณีา เลก็เจริญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584261007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุง่รตัน์ เผือกผ่อง
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-405เพชรบรุีศึกษา2500105 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการผลติแพะและแกะ5042202 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน,์ อ. ดร.วนิดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการพชือาหารสตัว ์5042402 A 3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการฟารม์พ่อแมพ่นัธุแ์ละโรงฟกัไข่5043102 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, ผศ. ดร. > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G���การผลติโคเนื@อและกระบอื5043302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G���การผสมเทยีม5043503 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0G���การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043804 A 1(0-50) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
อ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการใชย้าในฟารม์ปศุสตัว ์5053301 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรุ่งรตัน ์เผอืกผ่อง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สาํรวย มะลถิอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584261007
นางสาวรุ่งรตัน์ เผือกผ่อง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584261008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววลยัวลัย ์เดชวนั
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-405เพชรบรุีศึกษา2500105 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการผลติแพะและแกะ5042202 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน,์ อ. ดร.วนิดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการพชือาหารสตัว ์5042402 A 3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการฟารม์พ่อแมพ่นัธุแ์ละโรงฟกัไข่5043102 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, ผศ. ดร. > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G���การผลติโคเนื@อและกระบอื5043302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G���การผสมเทยีม5043503 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0G���การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043804 A 1(0-50) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
อ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการใชย้าในฟารม์ปศุสตัว ์5053301 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววลยัวลัย ์เดชวนั )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สาํรวย มะลถิอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584261008
นางสาววลยัวลัย ์เดชวนั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584261009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสมิตรา ศรยีกุ
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-405เพชรบรุีศึกษา2500105 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการผลติแพะและแกะ5042202 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน,์ อ. ดร.วนิดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการพชือาหารสตัว ์5042402 A 3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการฟารม์พ่อแมพ่นัธุแ์ละโรงฟกัไข่5043102 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, ผศ. ดร. > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G���การผลติโคเนื@อและกระบอื5043302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G���การผสมเทยีม5043503 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0G���การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043804 A 1(0-50) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
อ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการใชย้าในฟารม์ปศุสตัว ์5053301 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสมติรา ศรียุก )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สาํรวย มะลถิอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย
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22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584261009
นางสาวสมิตรา ศรียกุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584261010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสริมิาศ ทมิเพชร
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-405เพชรบรุีศึกษา2500105 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการผลติแพะและแกะ5042202 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน,์ อ. ดร.วนิดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการพชือาหารสตัว ์5042402 A 3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการฟารม์พ่อแมพ่นัธุแ์ละโรงฟกัไข่5043102 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, ผศ. ดร. > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G���การผลติโคเนื@อและกระบอื5043302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G���การผสมเทยีม5043503 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0G���การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043804 A 1(0-50) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
อ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการใชย้าในฟารม์ปศุสตัว ์5053301 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสริิมาศ ทมิเพชร )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สาํรวย มะลถิอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย
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*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584261010
นางสาวสริิมาศ ทมิเพชร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584261011

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสลิาพร กาละพฒัน์
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-405เพชรบรุีศึกษา2500105 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการผลติแพะและแกะ5042202 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน,์ อ. ดร.วนิดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการพชือาหารสตัว ์5042402 A 3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการฟารม์พ่อแมพ่นัธุแ์ละโรงฟกัไข่5043102 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, ผศ. ดร. > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G���การผลติโคเนื@อและกระบอื5043302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G���การผสมเทยีม5043503 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0G���การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043804 A 1(0-50) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
อ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการใชย้าในฟารม์ปศุสตัว ์5053301 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสลิาพร กาละพฒัน ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สาํรวย มะลถิอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584261011
นางสาวสลิาพร กาละพฒัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584261013

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุสติา ศาสตราบตุร
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-405เพชรบรุีศึกษา2500105 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการผลติแพะและแกะ5042202 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน,์ อ. ดร.วนิดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการพชือาหารสตัว ์5042402 A 3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการฟารม์พ่อแมพ่นัธุแ์ละโรงฟกัไข่5043102 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, ผศ. ดร. > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G���การผลติโคเนื@อและกระบอื5043302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G���การผสมเทยีม5043503 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0G���การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043804 A 1(0-50) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
อ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการใชย้าในฟารม์ปศุสตัว ์5053301 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุสติา ศาสตราบตุร )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สาํรวย มะลถิอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย
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22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584261013
นางสาวสสุติา ศาสตราบตุร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584261014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรสิรา สุวรานนท์
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-405เพชรบรุีศึกษา2500105 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการผลติแพะและแกะ5042202 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน,์ อ. ดร.วนิดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการพชือาหารสตัว ์5042402 A 3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการฟารม์พ่อแมพ่นัธุแ์ละโรงฟกัไข่5043102 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, ผศ. ดร. > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G���การผลติโคเนื@อและกระบอื5043302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G���การผสมเทยีม5043503 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0G���การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043804 A 1(0-50) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
อ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการใชย้าในฟารม์ปศุสตัว ์5053301 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอริสรา สุวรานนท ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สาํรวย มะลถิอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย
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22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584261014
นางสาวอริสรา สวุรานนท์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584261015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอมัรา ช่วงโชติ
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-405เพชรบรุีศึกษา2500105 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการผลติแพะและแกะ5042202 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน,์ อ. ดร.วนิดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการพชือาหารสตัว ์5042402 A 3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการฟารม์พ่อแมพ่นัธุแ์ละโรงฟกัไข่5043102 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, ผศ. ดร. > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G���การผลติโคเนื@อและกระบอื5043302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G���การผสมเทยีม5043503 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0G���การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043804 A 1(0-50) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
อ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการใชย้าในฟารม์ปศุสตัว ์5053301 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอมัรา ช่วงโชต ิ)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สาํรวย มะลถิอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584261015
นางสาวอมัรา ช่วงโชติ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584261020

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายคุณากร กองแกว้
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-405เพชรบรุีศึกษา2500105 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการผลติแพะและแกะ5042202 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน,์ อ. ดร.วนิดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการพชือาหารสตัว ์5042402 A 3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการฟารม์พ่อแมพ่นัธุแ์ละโรงฟกัไข่5043102 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, ผศ. ดร. > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G���การผลติโคเนื@อและกระบอื5043302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G���การผสมเทยีม5043503 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0G���การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043804 A 1(0-50) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
อ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการใชย้าในฟารม์ปศุสตัว ์5053301 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายคุณากร กองแกว้ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สาํรวย มะลถิอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
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*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584261020
นายคณุากร กองแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584261022

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจติรภณ กลอ่มจติต์
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-405เพชรบรุีศึกษา2500105 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการผลติแพะและแกะ5042202 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน,์ อ. ดร.วนิดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการพชือาหารสตัว ์5042402 A 3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการฟารม์พ่อแมพ่นัธุแ์ละโรงฟกัไข่5043102 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, ผศ. ดร. > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G���การผลติโคเนื@อและกระบอื5043302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G���การผสมเทยีม5043503 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0G���การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043804 A 1(0-50) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
อ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการใชย้าในฟารม์ปศุสตัว ์5053301 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจติรภณ กลอ่มจติต ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สาํรวย มะลถิอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
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*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584261022
นายจติรภณ กลอ่มจติต ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584261023

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจริยทุธ หงษา
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-405เพชรบรุีศึกษา2500105 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการผลติแพะและแกะ5042202 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน,์ อ. ดร.วนิดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการพชือาหารสตัว ์5042402 A 3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการฟารม์พ่อแมพ่นัธุแ์ละโรงฟกัไข่5043102 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, ผศ. ดร. > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G���การผลติโคเนื@อและกระบอื5043302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G���การผสมเทยีม5043503 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0G���การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043804 A 1(0-50) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
อ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการใชย้าในฟารม์ปศุสตัว ์5053301 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจริยุทธ หงษา )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สาํรวย มะลถิอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584261023
นายจริยทุธ หงษา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584261025

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเจนภพ จอกลอย (ทนุ)
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-405เพชรบรุีศึกษา2500105 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการผลติแพะและแกะ5042202 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน,์ อ. ดร.วนิดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการพชือาหารสตัว ์5042402 A 3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการฟารม์พ่อแมพ่นัธุแ์ละโรงฟกัไข่5043102 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, ผศ. ดร. > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G���การผลติโคเนื@อและกระบอื5043302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G���การผสมเทยีม5043503 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0G���การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043804 A 1(0-50) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
อ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการใชย้าในฟารม์ปศุสตัว ์5053301 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเจนภพ จอกลอย (ทนุ) )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สาํรวย มะลถิอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584261025
นายเจนภพ จอกลอย (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584261027

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชนาวฒุ ิดวงแข
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-405เพชรบรุีศึกษา2500105 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการผลติแพะและแกะ5042202 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน,์ อ. ดร.วนิดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการพชือาหารสตัว ์5042402 A 3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการฟารม์พ่อแมพ่นัธุแ์ละโรงฟกัไข่5043102 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, ผศ. ดร. > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G���การผลติโคเนื@อและกระบอื5043302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G���การผสมเทยีม5043503 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0G���การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043804 A 1(0-50) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
อ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการใชย้าในฟารม์ปศุสตัว ์5053301 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชนาวุฒ ิดวงแข )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สาํรวย มะลถิอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584261027
นายชนาวฒุิ ดวงแข

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584261028

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชยณัฐ จนัทรย์ิ9ม
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-405เพชรบรุีศึกษา2500105 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการผลติแพะและแกะ5042202 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน,์ อ. ดร.วนิดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการพชือาหารสตัว ์5042402 A 3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการฟารม์พ่อแมพ่นัธุแ์ละโรงฟกัไข่5043102 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, ผศ. ดร. > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G���การผลติโคเนื@อและกระบอื5043302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G���การผสมเทยีม5043503 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0G���การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043804 A 1(0-50) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
อ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการใชย้าในฟารม์ปศุสตัว ์5053301 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชยณฐั จนัทรย์ิ@ม )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สาํรวย มะลถิอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย
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*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584261028
นายชยณัฐ จนัทรย์ิ9ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584261029

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายฐาปกรณ์ พุม่พฤกษ์
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-405เพชรบรุีศึกษา2500105 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการผลติแพะและแกะ5042202 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน,์ อ. ดร.วนิดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการพชือาหารสตัว ์5042402 A 3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการฟารม์พ่อแมพ่นัธุแ์ละโรงฟกัไข่5043102 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, ผศ. ดร. > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G���การผลติโคเนื@อและกระบอื5043302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G���การผสมเทยีม5043503 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0G���การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043804 A 1(0-50) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
อ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการใชย้าในฟารม์ปศุสตัว ์5053301 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายฐาปกรณ์ พุ่มพฤกษ ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สาํรวย มะลถิอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584261029
นายฐาปกรณ์ พุม่พฤกษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584261031

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐพงษ ์ทองมาก
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-405เพชรบรุีศึกษา2500105 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการผลติแพะและแกะ5042202 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน,์ อ. ดร.วนิดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการพชือาหารสตัว ์5042402 A 3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการฟารม์พ่อแมพ่นัธุแ์ละโรงฟกัไข่5043102 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, ผศ. ดร. > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G���การผลติโคเนื@อและกระบอื5043302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G���การผสมเทยีม5043503 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0G���การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043804 A 1(0-50) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
อ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการใชย้าในฟารม์ปศุสตัว ์5053301 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัพงษ ์ทองมาก )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สาํรวย มะลถิอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584261031
นายณัฐพงษ ์ทองมาก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584261034

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายดนุสรณ์ พูลสวสัดิV
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-405เพชรบรุีศึกษา2500105 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการผลติแพะและแกะ5042202 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน,์ อ. ดร.วนิดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการพชือาหารสตัว ์5042402 A 3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการฟารม์พ่อแมพ่นัธุแ์ละโรงฟกัไข่5043102 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, ผศ. ดร. > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G���การผลติโคเนื@อและกระบอื5043302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G���การผสมเทยีม5043503 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0G���การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043804 A 1(0-50) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
อ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการใชย้าในฟารม์ปศุสตัว ์5053301 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายดนุสรณ์ พูลสวสัดิv )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สาํรวย มะลถิอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584261034
นายดนุสรณ์ พูลสวสัดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584261038

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธวชัชยั ชูแกว้
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-405เพชรบรุีศึกษา2500105 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการผลติแพะและแกะ5042202 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน,์ อ. ดร.วนิดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการพชือาหารสตัว ์5042402 A 3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการฟารม์พ่อแมพ่นัธุแ์ละโรงฟกัไข่5043102 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, ผศ. ดร. > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G���การผลติโคเนื@อและกระบอื5043302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G���การผสมเทยีม5043503 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0G���การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043804 A 1(0-50) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
อ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการใชย้าในฟารม์ปศุสตัว ์5053301 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธวชัชยั ชูแกว้ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สาํรวย มะลถิอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584261038
นายธวชัชยั ชูแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584261039

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนครนิทร ์ไกรสอน
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-405เพชรบรุีศึกษา2500105 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการผลติแพะและแกะ5042202 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน,์ อ. ดร.วนิดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการพชือาหารสตัว ์5042402 A 3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการฟารม์พ่อแมพ่นัธุแ์ละโรงฟกัไข่5043102 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, ผศ. ดร. > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G���การผลติโคเนื@อและกระบอื5043302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G���การผสมเทยีม5043503 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0G���การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043804 A 1(0-50) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
อ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการใชย้าในฟารม์ปศุสตัว ์5053301 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนครินทร ์ไกรสอน )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สาํรวย มะลถิอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584261039
นายนครินทร ์ไกรสอน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584261040

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนรงฤทธิV คงเจรญิ
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-405เพชรบรุีศึกษา2500105 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการผลติแพะและแกะ5042202 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน,์ อ. ดร.วนิดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการพชือาหารสตัว ์5042402 A 3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการฟารม์พ่อแมพ่นัธุแ์ละโรงฟกัไข่5043102 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, ผศ. ดร. > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G���การผลติโคเนื@อและกระบอื5043302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G���การผสมเทยีม5043503 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0G���การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043804 A 1(0-50) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
อ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการใชย้าในฟารม์ปศุสตัว ์5053301 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนรงฤทธิv คงเจริญ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สาํรวย มะลถิอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584261040
นายนรงฤทธิV คงเจริญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584261044

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพนัธวชั พรหมสาลี
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-405เพชรบรุีศึกษา2500105 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการผลติแพะและแกะ5042202 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน,์ อ. ดร.วนิดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการพชือาหารสตัว ์5042402 A 3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการฟารม์พ่อแมพ่นัธุแ์ละโรงฟกัไข่5043102 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, ผศ. ดร. > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G���การผลติโคเนื@อและกระบอื5043302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G���การผสมเทยีม5043503 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0G���การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043804 A 1(0-50) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
อ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการใชย้าในฟารม์ปศุสตัว ์5053301 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพนัธวชั พรหมสาล ี)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สาํรวย มะลถิอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584261044
นายพนัธวชั พรหมสาลี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584261045

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพติรพบูิล คูหาเปี ยมสุข
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-405เพชรบรุีศึกษา2500105 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการผลติแพะและแกะ5042202 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน,์ อ. ดร.วนิดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการพชือาหารสตัว ์5042402 A 3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการฟารม์พ่อแมพ่นัธุแ์ละโรงฟกัไข่5043102 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, ผศ. ดร. > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G���การผลติโคเนื@อและกระบอื5043302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G���การผสมเทยีม5043503 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0G���การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043804 A 1(0-50) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
อ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการใชย้าในฟารม์ปศุสตัว ์5053301 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพติรพบูิล คูหาเปีJยมสุข )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สาํรวย มะลถิอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584261045
นายพติรพบูิล คูหาเปี ยมสขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584261054

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศรนารายณ์ รุง่เรอืง
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-405เพชรบรุีศึกษา2500105 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการผลติแพะและแกะ5042202 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน,์ อ. ดร.วนิดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการพชือาหารสตัว ์5042402 A 3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการฟารม์พ่อแมพ่นัธุแ์ละโรงฟกัไข่5043102 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, ผศ. ดร. > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G���การผลติโคเนื@อและกระบอื5043302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G���การผสมเทยีม5043503 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0G���การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043804 A 1(0-50) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
อ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการใชย้าในฟารม์ปศุสตัว ์5053301 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศรนารายณ์ รุ่งเรือง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สาํรวย มะลถิอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584261054
นายศรนารายณ์ รุ่งเรือง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584261056

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสรรเพช็ร เอมโอษฐ ์
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-405เพชรบรุีศึกษา2500105 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการผลติแพะและแกะ5042202 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน,์ อ. ดร.วนิดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการพชือาหารสตัว ์5042402 A 3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการฟารม์พ่อแมพ่นัธุแ์ละโรงฟกัไข่5043102 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, ผศ. ดร. > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G���การผลติโคเนื@อและกระบอื5043302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G���การผสมเทยีม5043503 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0G���การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043804 A 1(0-50) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
อ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการใชย้าในฟารม์ปศุสตัว ์5053301 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสรรเพช็ร เอมโอษฐ ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สาํรวย มะลถิอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584261056
นายสรรเพช็ร เอมโอษฐ ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584261057

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสหชาต ิอารยิะ
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-405เพชรบรุีศึกษา2500105 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการผลติแพะและแกะ5042202 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน,์ อ. ดร.วนิดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการพชือาหารสตัว ์5042402 A 3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการฟารม์พ่อแมพ่นัธุแ์ละโรงฟกัไข่5043102 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, ผศ. ดร. > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G���การผลติโคเนื@อและกระบอื5043302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G���การผสมเทยีม5043503 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0G���การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043804 A 1(0-50) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
อ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการใชย้าในฟารม์ปศุสตัว ์5053301 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสหชาต ิอาริยะ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สาํรวย มะลถิอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584261057
นายสหชาต ิอาริยะ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584261058

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสหรฐั รอ้ยแกว้
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-405เพชรบรุีศึกษา2500105 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการผลติแพะและแกะ5042202 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน,์ อ. ดร.วนิดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการพชือาหารสตัว ์5042402 A 3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการฟารม์พ่อแมพ่นัธุแ์ละโรงฟกัไข่5043102 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, ผศ. ดร. > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G���การผลติโคเนื@อและกระบอื5043302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G���การผสมเทยีม5043503 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0G���การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043804 A 1(0-50) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
อ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการใชย้าในฟารม์ปศุสตัว ์5053301 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสหรฐั รอ้ยแกว้ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สาํรวย มะลถิอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
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*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584261058
นายสหรฐั รอ้ยแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584261062

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุทธพิงศ ์อว่มเเดง
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-405เพชรบรุีศึกษา2500105 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการผลติแพะและแกะ5042202 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน,์ อ. ดร.วนิดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการพชือาหารสตัว ์5042402 A 3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการฟารม์พ่อแมพ่นัธุแ์ละโรงฟกัไข่5043102 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, ผศ. ดร. > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G���การผลติโคเนื@อและกระบอื5043302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G���การผสมเทยีม5043503 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0G���การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043804 A 1(0-50) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
อ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการใชย้าในฟารม์ปศุสตัว ์5053301 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุทธิพงศ ์อ่วมเเดง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สาํรวย มะลถิอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584261062
นายสทุธิพงศ ์อว่มเเดง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584261064

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอดิศร โตเตม็
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-405เพชรบรุีศึกษา2500105 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการผลติแพะและแกะ5042202 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน,์ อ. ดร.วนิดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการพชือาหารสตัว ์5042402 A 3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการฟารม์พ่อแมพ่นัธุแ์ละโรงฟกัไข่5043102 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, ผศ. ดร. > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G���การผลติโคเนื@อและกระบอื5043302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G���การผสมเทยีม5043503 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0G���การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043804 A 1(0-50) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
อ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการใชย้าในฟารม์ปศุสตัว ์5053301 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอดศิร โตเต็ม )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สาํรวย มะลถิอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย
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(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584261064
นายอดิศร โตเตม็

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584261065

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอนุชา หว้ยทรายทอง
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-405เพชรบรุีศึกษา2500105 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการผลติแพะและแกะ5042202 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน,์ อ. ดร.วนิดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการพชือาหารสตัว ์5042402 A 3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการฟารม์พ่อแมพ่นัธุแ์ละโรงฟกัไข่5043102 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, ผศ. ดร. > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G���การผลติโคเนื@อและกระบอื5043302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G���การผสมเทยีม5043503 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0G���การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043804 A 1(0-50) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
อ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการใชย้าในฟารม์ปศุสตัว ์5053301 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอนุชา หว้ยทรายทอง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สาํรวย มะลถิอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย
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(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584261065
นายอนุชา หว้ยทรายทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584261066

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอภยิทุธ ์แจง้สามสี
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-405เพชรบรุีศึกษา2500105 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการผลติแพะและแกะ5042202 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน,์ อ. ดร.วนิดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการพชือาหารสตัว ์5042402 A 3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการฟารม์พ่อแมพ่นัธุแ์ละโรงฟกัไข่5043102 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, ผศ. ดร. > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G���การผลติโคเนื@อและกระบอื5043302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G���การผสมเทยีม5043503 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0G���การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043804 A 1(0-50) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
อ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการใชย้าในฟารม์ปศุสตัว ์5053301 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอภยุิทธ ์แจง้สามส ี)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สาํรวย มะลถิอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย
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(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584261066
นายอภยิทุธ ์แจง้สามสี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584261068

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอภสิทิธิV อว่มเนตร
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-405เพชรบรุีศึกษา2500105 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการผลติแพะและแกะ5042202 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน,์ อ. ดร.วนิดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการพชือาหารสตัว ์5042402 A 3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการฟารม์พ่อแมพ่นัธุแ์ละโรงฟกัไข่5043102 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, ผศ. ดร. > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G���การผลติโคเนื@อและกระบอื5043302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G���การผสมเทยีม5043503 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0G���การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043804 A 1(0-50) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
อ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการใชย้าในฟารม์ปศุสตัว ์5053301 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอภสิทิธิv อ่วมเนตร )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สาํรวย มะลถิอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584261068
นายอภสิทิธิV อว่มเนตร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584261069

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอศันยั ทองมี
โปรแกรมวชิา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-61/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-405เพชรบรุีศึกษา2500105 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการผลติแพะและแกะ5042202 A 3(2-2-5) อ.ทวริตัน,์ อ. ดร.วนิดา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการพชือาหารสตัว ์5042402 A 3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0G���การจดัการฟารม์พ่อแมพ่นัธุแ์ละโรงฟกัไข่5043102 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, ผศ. ดร. > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0G���การผลติโคเนื@อและกระบอื5043302 A 3(2-2-5) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G���การผสมเทยีม5043503 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0G���การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043804 A 1(0-50) อ. ดร.ดาํรงศกัดิv
อ. (06.6�-0C.6�) 0G6�Aการใชย้าในฟารม์ปศุสตัว ์5053301 A 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหศิร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอศันยั ทองม ี)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สาํรวย มะลถิอด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19
 3

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584261069
นายอศันยั ทองมี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584271001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวแกว้ตา กองแกว้
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5842-71/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0�.6�-0).6�) 0G>�>, พฤ. (06.6�-0A.6�)หลกัการวเิคราะหอ์าหาร5073103 A 3(2-3-4) ผศ.ประกาศ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0G>�>, พฤ. (�E.6�-0�.6�)ปฎบิตักิารเฉพาะหน่วยทางวศิวกรรมอาห5073402 A 3(2-3-4) ผศ.อรอนงค์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0�.6�-0).6�) 0G>�>เทคโนโลยผีลติภณัฑป์ระมง5073602 A 3(2-3-4) ผศ.บาํเพญ็, อ. ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0G>�>, อ. (0>.6�-0C.6�) 0G>�>อ. ดร.กติตมิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 0G>�>, ศ. (06.6�-0A.6�) 0G>�>การบรรจผุลติภณัฑอ์าหาร5074306 A 3(2-3-4) ผศ.ประกาศ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0G>�>การควบคุมและการประกนัคุณภาพอาหาร5074502 A 3(2-3-4) ผศ.สุภทัรา, อ. 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 0G>�>, อ. (�E.6�-0�.6�) 0G>�>ผศ.สุภทัรา, อ. 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) 0G>�>, พ. (00.6�-0).6�) 0G>�>สมัมนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอา5074902 A 1(0-3) อ. ดร.กญัญา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวแกว้ตา กองแกว้ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.กญัญา รชัตชยัยศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 0

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584271001
นางสาวแกว้ตา กองแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584271002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนพมาศ ทองรอด
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5842-71/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0�.6�-0).6�) 0G>�>, พฤ. (06.6�-0A.6�)หลกัการวเิคราะหอ์าหาร5073103 A 3(2-3-4) ผศ.ประกาศ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0G>�>, พฤ. (�E.6�-0�.6�)ปฎบิตักิารเฉพาะหน่วยทางวศิวกรรมอาห5073402 A 3(2-3-4) ผศ.อรอนงค์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0�.6�-0).6�) 0G>�>เทคโนโลยผีลติภณัฑป์ระมง5073602 A 3(2-3-4) ผศ.บาํเพญ็, อ. ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0G>�>, อ. (0>.6�-0C.6�) 0G>�>อ. ดร.กติตมิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 0G>�>, ศ. (06.6�-0A.6�) 0G>�>การบรรจผุลติภณัฑอ์าหาร5074306 A 3(2-3-4) ผศ.ประกาศ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0G>�>การควบคุมและการประกนัคุณภาพอาหาร5074502 A 3(2-3-4) ผศ.สุภทัรา, อ. 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 0G>�>, อ. (�E.6�-0�.6�) 0G>�>ผศ.สุภทัรา, อ. 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) 0G>�>, พ. (00.6�-0).6�) 0G>�>สมัมนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอา5074902 A 1(0-3) อ. ดร.กญัญา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนพมาศ ทองรอด )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.กญัญา รชัตชยัยศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 0

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584271002
นางสาวนพมาศ ทองรอด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584271003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปวรรณรตัน์ แพงดี
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5842-71/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0�.6�-0).6�) 0G>�>, พฤ. (06.6�-0A.6�)หลกัการวเิคราะหอ์าหาร5073103 A 3(2-3-4) ผศ.ประกาศ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0G>�>, พฤ. (�E.6�-0�.6�)ปฎบิตักิารเฉพาะหน่วยทางวศิวกรรมอาห5073402 A 3(2-3-4) ผศ.อรอนงค์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0�.6�-0).6�) 0G>�>เทคโนโลยผีลติภณัฑป์ระมง5073602 A 3(2-3-4) ผศ.บาํเพญ็, อ. ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0G>�>, อ. (0>.6�-0C.6�) 0G>�>อ. ดร.กติตมิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 0G>�>, ศ. (06.6�-0A.6�) 0G>�>การบรรจผุลติภณัฑอ์าหาร5074306 A 3(2-3-4) ผศ.ประกาศ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0G>�>การควบคุมและการประกนัคุณภาพอาหาร5074502 A 3(2-3-4) ผศ.สุภทัรา, อ. 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 0G>�>, อ. (�E.6�-0�.6�) 0G>�>ผศ.สุภทัรา, อ. 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) 0G>�>, พ. (00.6�-0).6�) 0G>�>สมัมนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอา5074902 A 1(0-3) อ. ดร.กญัญา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปวรรณรตัน ์แพงด ี)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.กญัญา รชัตชยัยศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 0

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584271003
นางสาวปวรรณรตัน์ แพงดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584271004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภทัราภรณ์ ชานมณีรตัน์
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5842-71/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0�.6�-0).6�) 0G>�>, พฤ. (06.6�-0A.6�)หลกัการวเิคราะหอ์าหาร5073103 A 3(2-3-4) ผศ.ประกาศ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0G>�>, พฤ. (�E.6�-0�.6�)ปฎบิตักิารเฉพาะหน่วยทางวศิวกรรมอาห5073402 A 3(2-3-4) ผศ.อรอนงค์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0�.6�-0).6�) 0G>�>เทคโนโลยผีลติภณัฑป์ระมง5073602 A 3(2-3-4) ผศ.บาํเพญ็, อ. ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0G>�>, อ. (0>.6�-0C.6�) 0G>�>อ. ดร.กติตมิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 0G>�>, ศ. (06.6�-0A.6�) 0G>�>การบรรจผุลติภณัฑอ์าหาร5074306 A 3(2-3-4) ผศ.ประกาศ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0G>�>การควบคุมและการประกนัคุณภาพอาหาร5074502 A 3(2-3-4) ผศ.สุภทัรา, อ. 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 0G>�>, อ. (�E.6�-0�.6�) 0G>�>ผศ.สุภทัรา, อ. 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) 0G>�>, พ. (00.6�-0).6�) 0G>�>สมัมนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอา5074902 A 1(0-3) อ. ดร.กญัญา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภทัราภรณ์ ชานมณีรตัน ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.กญัญา รชัตชยัยศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 0

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584271004
นางสาวภทัราภรณ์ ชานมณีรตัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584271007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสโรชา บตุรจนัทร ์
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5842-71/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0�.6�-0).6�) 0G>�>, พฤ. (06.6�-0A.6�)หลกัการวเิคราะหอ์าหาร5073103 A 3(2-3-4) ผศ.ประกาศ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0G>�>, พฤ. (�E.6�-0�.6�)ปฎบิตักิารเฉพาะหน่วยทางวศิวกรรมอาห5073402 A 3(2-3-4) ผศ.อรอนงค์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0�.6�-0).6�) 0G>�>เทคโนโลยผีลติภณัฑป์ระมง5073602 A 3(2-3-4) ผศ.บาํเพญ็, อ. ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0G>�>, อ. (0>.6�-0C.6�) 0G>�>อ. ดร.กติตมิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 0G>�>, ศ. (06.6�-0A.6�) 0G>�>การบรรจผุลติภณัฑอ์าหาร5074306 A 3(2-3-4) ผศ.ประกาศ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0G>�>การควบคุมและการประกนัคุณภาพอาหาร5074502 A 3(2-3-4) ผศ.สุภทัรา, อ. 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 0G>�>, อ. (�E.6�-0�.6�) 0G>�>ผศ.สุภทัรา, อ. 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) 0G>�>, พ. (00.6�-0).6�) 0G>�>สมัมนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอา5074902 A 1(0-3) อ. ดร.กญัญา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสโรชา บตุรจนัทร ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.กญัญา รชัตชยัยศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 0

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584271007
นางสาวสโรชา บตุรจนัทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584271008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเสาวลกัษณ์ สุทธภิาค
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5842-71/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0�.6�-0).6�) 0G>�>, พฤ. (06.6�-0A.6�)หลกัการวเิคราะหอ์าหาร5073103 A 3(2-3-4) ผศ.ประกาศ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0G>�>, พฤ. (�E.6�-0�.6�)ปฎบิตักิารเฉพาะหน่วยทางวศิวกรรมอาห5073402 A 3(2-3-4) ผศ.อรอนงค์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0�.6�-0).6�) 0G>�>เทคโนโลยผีลติภณัฑป์ระมง5073602 A 3(2-3-4) ผศ.บาํเพญ็, อ. ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0G>�>, อ. (0>.6�-0C.6�) 0G>�>อ. ดร.กติตมิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 0G>�>, ศ. (06.6�-0A.6�) 0G>�>การบรรจผุลติภณัฑอ์าหาร5074306 A 3(2-3-4) ผศ.ประกาศ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0G>�>การควบคุมและการประกนัคุณภาพอาหาร5074502 A 3(2-3-4) ผศ.สุภทัรา, อ. 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 0G>�>, อ. (�E.6�-0�.6�) 0G>�>ผศ.สุภทัรา, อ. 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) 0G>�>, พ. (00.6�-0).6�) 0G>�>สมัมนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอา5074902 A 1(0-3) อ. ดร.กญัญา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเสาวลกัษณ์ สุทธิภาค )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.กญัญา รชัตชยัยศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 0

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584271008
นางสาวเสาวลกัษณ์ สทุธิภาค

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584271010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐพงศ ์ซาบซึ9งไพร
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5842-71/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0�.6�-0).6�) 0G>�>, พฤ. (06.6�-0A.6�)หลกัการวเิคราะหอ์าหาร5073103 A 3(2-3-4) ผศ.ประกาศ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0G>�>, พฤ. (�E.6�-0�.6�)ปฎบิตักิารเฉพาะหน่วยทางวศิวกรรมอาห5073402 A 3(2-3-4) ผศ.อรอนงค์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0�.6�-0).6�) 0G>�>เทคโนโลยผีลติภณัฑป์ระมง5073602 A 3(2-3-4) ผศ.บาํเพญ็, อ. ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0G>�>, อ. (0>.6�-0C.6�) 0G>�>อ. ดร.กติตมิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 0G>�>, ศ. (06.6�-0A.6�) 0G>�>การบรรจผุลติภณัฑอ์าหาร5074306 A 3(2-3-4) ผศ.ประกาศ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0G>�>การควบคุมและการประกนัคุณภาพอาหาร5074502 A 3(2-3-4) ผศ.สุภทัรา, อ. 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 0G>�>, อ. (�E.6�-0�.6�) 0G>�>ผศ.สุภทัรา, อ. 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) 0G>�>, พ. (00.6�-0).6�) 0G>�>สมัมนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอา5074902 A 1(0-3) อ. ดร.กญัญา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัพงศ ์ซาบซึ@งไพร )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.กญัญา รชัตชยัยศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 0

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584271010
นายณัฐพงศ ์ซาบซึ9 งไพร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584271011

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐภมิู เทพสวสัดิV
โปรแกรมวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารปรญิญาตร ี> ปี

5842-71/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0�.6�-0).6�) 0G>�>, พฤ. (06.6�-0A.6�)หลกัการวเิคราะหอ์าหาร5073103 A 3(2-3-4) ผศ.ประกาศ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0G>�>, พฤ. (�E.6�-0�.6�)ปฎบิตักิารเฉพาะหน่วยทางวศิวกรรมอาห5073402 A 3(2-3-4) ผศ.อรอนงค์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0�.6�-0).6�) 0G>�>เทคโนโลยผีลติภณัฑป์ระมง5073602 A 3(2-3-4) ผศ.บาํเพญ็, อ. ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0G>�>, อ. (0>.6�-0C.6�) 0G>�>อ. ดร.กติตมิา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 0G>�>, ศ. (06.6�-0A.6�) 0G>�>การบรรจผุลติภณัฑอ์าหาร5074306 A 3(2-3-4) ผศ.ประกาศ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0G>�>การควบคุมและการประกนัคุณภาพอาหาร5074502 A 3(2-3-4) ผศ.สุภทัรา, อ. 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 0G>�>, อ. (�E.6�-0�.6�) 0G>�>ผศ.สุภทัรา, อ. 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0�.6�-0).6�) 0G>�>, พ. (00.6�-0).6�) 0G>�>สมัมนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอา5074902 A 1(0-3) อ. ดร.กญัญา

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัภูม ิเทพสวสัดิv )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.กญัญา รชัตชยัยศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 0

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584271011
นายณัฐภมิู เทพสวสัดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584272001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลทพิย ์ชูชมกลิ น
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5842-72/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-0�.6�) 60�>, อ. (0�.6�-0).6�) 60�การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 A 3(2-2-5) ผศ.สุวฒัน์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0C.6�) 60�การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 A 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0C.6�) 60�ความม ั Jนคงของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํ7133702 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 60��, พ. (0�.6�-0).6�) 60�การประยุกตก์ารจดัการดว้ยอนิเตอรเ์น็ต7134603 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )AA�>, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��>โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 A 3(0-6-1 อ.กายทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกมลทพิย ์ชูชมกลิJน )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กรกรต เจริญผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584272001
นางสาวกมลทพิย ์ชูชมกลิ น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584272002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกญัจณา แสงอาทติย์
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5842-72/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) G6)สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์2050101 A 3(3-0-6) อ.จติสุภวฒัน์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 60�>, อ. (0�.6�-0).6�) 60�การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 A 3(2-2-5) ผศ.สุวฒัน์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0C.6�) 60�การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 A 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0C.6�) 60�ความม ั Jนคงของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํ7133702 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 60��, พ. (0�.6�-0).6�) 60�การประยุกตก์ารจดัการดว้ยอนิเตอรเ์น็ต7134603 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )AA�>, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��>โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 A 3(0-6-1 อ.กายทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกญัจณา แสงอาทติย ์)

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กรกรต เจริญผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584272002
นางสาวกญัจณา แสงอาทติย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584272003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวแกว้กาญจน์ พมิพเ์พี9ยน
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5842-72/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-0�.6�) 60�>, อ. (0�.6�-0).6�) 60�การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 A 3(2-2-5) ผศ.สุวฒัน์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0C.6�) 60�การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 A 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0C.6�) 60�ความม ั Jนคงของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํ7133702 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 60��, พ. (0�.6�-0).6�) 60�การประยุกตก์ารจดัการดว้ยอนิเตอรเ์น็ต7134603 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )AA�>, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��>โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 A 3(0-6-1 อ.กายทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวแกว้กาญจน ์พมิพเ์พี@ยน )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กรกรต เจริญผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584272003
นางสาวแกว้กาญจน์ พมิพเ์พี9ยน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584272004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฌชัชา ม่วงมงคล
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5842-72/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 E 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 60�>, อ. (0�.6�-0).6�) 60�การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 A 3(2-2-5) ผศ.สุวฒัน์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0C.6�) 60�การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 A 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0C.6�) 60�ความม ั Jนคงของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํ7133702 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 60��, พ. (0�.6�-0).6�) 60�การประยุกตก์ารจดัการดว้ยอนิเตอรเ์น็ต7134603 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )AA�>, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��>โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 A 3(0-6-1 อ.กายทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวฌชัชา มว่งมงคล )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กรกรต เจริญผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584272004
นางสาวฌชัชา ม่วงมงคล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584272005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐรยิา เเถมมี
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5842-72/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) G6)สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์2050101 A 3(3-0-6) อ.จติสุภวฒัน์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 60�>, อ. (0�.6�-0).6�) 60�การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 A 3(2-2-5) ผศ.สุวฒัน์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0C.6�) 60�การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 A 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0C.6�) 60�ความม ั Jนคงของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํ7133702 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 60��, พ. (0�.6�-0).6�) 60�การประยุกตก์ารจดัการดว้ยอนิเตอรเ์น็ต7134603 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )AA�>, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��>โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 A 3(0-6-1 อ.กายทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัริยา เเถมม ี)

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กรกรต เจริญผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584272005
นางสาวณัฐริยา เเถมมี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584272007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทณัฑมิา ทองจนัทร ์
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5842-72/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-0�.6�) 60�>, อ. (0�.6�-0).6�) 60�การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 A 3(2-2-5) ผศ.สุวฒัน์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0C.6�) 60�การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 A 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0C.6�) 60�ความม ั Jนคงของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํ7133702 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 60��, พ. (0�.6�-0).6�) 60�การประยุกตก์ารจดัการดว้ยอนิเตอรเ์น็ต7134603 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )AA�>, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��>โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 A 3(0-6-1 อ.กายทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวทณัฑมิา ทองจนัทร ์)

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กรกรต เจริญผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584272007
นางสาวทณัฑมิา ทองจนัทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584272009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธญัภา อตุสาหะ
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5842-72/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-0�.6�) 60�>, อ. (0�.6�-0).6�) 60�การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 A 3(2-2-5) ผศ.สุวฒัน์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0C.6�) 60�การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 A 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0C.6�) 60�ความม ั Jนคงของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํ7133702 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 60��, พ. (0�.6�-0).6�) 60�การประยุกตก์ารจดัการดว้ยอนิเตอรเ์น็ต7134603 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )AA�>, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��>โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 A 3(0-6-1 อ.กายทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธญัภา อตุสาหะ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กรกรต เจริญผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584272009
นางสาวธญัภา อตุสาหะ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584272010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนนัทยิา อรบตุร
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5842-72/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 E 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 60�>, อ. (0�.6�-0).6�) 60�การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 A 3(2-2-5) ผศ.สุวฒัน์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0C.6�) 60�การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 A 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0C.6�) 60�ความม ั Jนคงของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํ7133702 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 60��, พ. (0�.6�-0).6�) 60�การประยุกตก์ารจดัการดว้ยอนิเตอรเ์น็ต7134603 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )AA�>, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��>โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 A 3(0-6-1 อ.กายทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนนัทยิา อรบตุร )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กรกรต เจริญผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584272010
นางสาวนนัทยิา อรบตุร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584272011

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเบญจมาศ กฎุพีานทอง
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5842-72/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 E 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 60�>, อ. (0�.6�-0).6�) 60�การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 A 3(2-2-5) ผศ.สุวฒัน์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0C.6�) 60�การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 A 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0C.6�) 60�ความม ั Jนคงของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํ7133702 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 60��, พ. (0�.6�-0).6�) 60�การประยุกตก์ารจดัการดว้ยอนิเตอรเ์น็ต7134603 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )AA�>, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��>โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 A 3(0-6-1 อ.กายทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเบญจมาศ กฎุพีานทอง )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กรกรต เจริญผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584272011
นางสาวเบญจมาศ กฎุพีานทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584272012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปรยีา องอาจ
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5842-72/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-0�.6�) 60�>, อ. (0�.6�-0).6�) 60�การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 A 3(2-2-5) ผศ.สุวฒัน์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0C.6�) 60�การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 A 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0C.6�) 60�ความม ั Jนคงของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํ7133702 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 60��, พ. (0�.6�-0).6�) 60�การประยุกตก์ารจดัการดว้ยอนิเตอรเ์น็ต7134603 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )AA�>, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��>โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 A 3(0-6-1 อ.กายทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปรียา องอาจ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กรกรต เจริญผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584272012
นางสาวปรียา องอาจ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584272013

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปณัฑช์นิต สนัตวิรีะพนัธ์
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5842-72/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-0�.6�) 60�>, อ. (0�.6�-0).6�) 60�การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 A 3(2-2-5) ผศ.สุวฒัน์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0C.6�) 60�การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 A 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0C.6�) 60�ความม ั Jนคงของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํ7133702 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 60��, พ. (0�.6�-0).6�) 60�การประยุกตก์ารจดัการดว้ยอนิเตอรเ์น็ต7134603 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )AA�>, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��>โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 A 3(0-6-1 อ.กายทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปณัฑช์นิต สนัตวิรีะพนัธ ์)

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กรกรต เจริญผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584272013
นางสาวปณัฑช์นิต สนัตวิรีะพนัธ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584272014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชรอร เอมโอษฐ ์
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5842-72/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-0�.6�) 60�>, อ. (0�.6�-0).6�) 60�การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 A 3(2-2-5) ผศ.สุวฒัน์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0C.6�) 60�การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 A 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0C.6�) 60�ความม ั Jนคงของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํ7133702 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 60��, พ. (0�.6�-0).6�) 60�การประยุกตก์ารจดัการดว้ยอนิเตอรเ์น็ต7134603 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )AA�>, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��>โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 A 3(0-6-1 อ.กายทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพชรอร เอมโอษฐ ์)

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กรกรต เจริญผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584272014
นางสาวพชรอร เอมโอษฐ ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584272015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพสัตราภรณ์ ทองเขียว
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5842-72/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-0�.6�) 60�>, อ. (0�.6�-0).6�) 60�การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 A 3(2-2-5) ผศ.สุวฒัน์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0C.6�) 60�การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 A 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0C.6�) 60�ความม ั Jนคงของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํ7133702 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 60��, พ. (0�.6�-0).6�) 60�การประยุกตก์ารจดัการดว้ยอนิเตอรเ์น็ต7134603 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )AA�>, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��>โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 A 3(0-6-1 อ.กายทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพสัตราภรณ์ ทองเขยีว )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กรกรต เจริญผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584272015
นางสาวพสัตราภรณ์ ทองเขียว

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584272016

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเมทนีิ มามาก
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5842-72/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-0�.6�) 60�>, อ. (0�.6�-0).6�) 60�การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 A 3(2-2-5) ผศ.สุวฒัน์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0C.6�) 60�การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 A 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0C.6�) 60�ความม ั Jนคงของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํ7133702 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 60��, พ. (0�.6�-0).6�) 60�การประยุกตก์ารจดัการดว้ยอนิเตอรเ์น็ต7134603 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )AA�>, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��>โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 A 3(0-6-1 อ.กายทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเมทนีิ มามาก )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กรกรต เจริญผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584272016
นางสาวเมทนีิ มามาก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584272018

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวลลติา นาชะนาง
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5842-72/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-0�.6�) 60�>, อ. (0�.6�-0).6�) 60�การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 A 3(2-2-5) ผศ.สุวฒัน์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0C.6�) 60�การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 A 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0C.6�) 60�ความม ั Jนคงของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํ7133702 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 60��, พ. (0�.6�-0).6�) 60�การประยุกตก์ารจดัการดว้ยอนิเตอรเ์น็ต7134603 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )AA�>, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��>โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 A 3(0-6-1 อ.กายทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวลลติา นาชะนาง )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กรกรต เจริญผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584272018
นางสาวลลติา นาชะนาง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584272019

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรารตัน์ นาคเนื9 อนิ ม
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5842-72/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) G6)สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์2050101 A 3(3-0-6) อ.จติสุภวฒัน์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 60�>, อ. (0�.6�-0).6�) 60�การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 A 3(2-2-5) ผศ.สุวฒัน์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0C.6�) 60�การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 A 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0C.6�) 60�ความม ั Jนคงของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํ7133702 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 60��, พ. (0�.6�-0).6�) 60�การประยุกตก์ารจดัการดว้ยอนิเตอรเ์น็ต7134603 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )AA�>, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��>โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 A 3(0-6-1 อ.กายทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววรารตัน ์นาคเนื@อนิJม )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กรกรต เจริญผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584272019
นางสาววรารตัน์ นาคเนื9 อนิ ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584272020

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววชัราภรณ์ ซาํคง
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5842-72/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) G6)สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์2050101 A 3(3-0-6) อ.จติสุภวฒัน์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 60�>, อ. (0�.6�-0).6�) 60�การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 A 3(2-2-5) ผศ.สุวฒัน์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0C.6�) 60�การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 A 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0C.6�) 60�ความม ั Jนคงของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํ7133702 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 60��, พ. (0�.6�-0).6�) 60�การประยุกตก์ารจดัการดว้ยอนิเตอรเ์น็ต7134603 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )AA�>, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��>โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 A 3(0-6-1 อ.กายทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววชัราภรณ์ ซาํคง )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กรกรต เจริญผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584272020
นางสาววชัราภรณ์ ซําคง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584272021

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววสัสวาร ีตุ่นบตุร
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5842-72/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-0�.6�) 60�>, อ. (0�.6�-0).6�) 60�การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 A 3(2-2-5) ผศ.สุวฒัน์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0C.6�) 60�การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 A 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0C.6�) 60�ความม ั Jนคงของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํ7133702 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 60��, พ. (0�.6�-0).6�) 60�การประยุกตก์ารจดัการดว้ยอนิเตอรเ์น็ต7134603 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )AA�>, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��>โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 A 3(0-6-1 อ.กายทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววสัสวารี ตุ่นบตุร )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กรกรต เจริญผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584272021
นางสาววสัสวารี ตุน่บตุร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584272023

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสตรรีตัน์ เผือกประคอง
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5842-72/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-0�.6�) 60�>, อ. (0�.6�-0).6�) 60�การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 A 3(2-2-5) ผศ.สุวฒัน์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0C.6�) 60�การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 A 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0C.6�) 60�ความม ั Jนคงของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํ7133702 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 60��, พ. (0�.6�-0).6�) 60�การประยุกตก์ารจดัการดว้ยอนิเตอรเ์น็ต7134603 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )AA�>, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��>โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 A 3(0-6-1 อ.กายทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสตรีรตัน ์เผอืกประคอง )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กรกรต เจริญผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584272023
นางสาวสตรีรตัน์ เผือกประคอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584272024

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายขจรศกัดิV มลกาญจนา
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5842-72/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-0�.6�) 60�>, อ. (0�.6�-0).6�) 60�การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 A 3(2-2-5) ผศ.สุวฒัน์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0C.6�) 60�การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 A 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0C.6�) 60�ความม ั Jนคงของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํ7133702 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 60��, พ. (0�.6�-0).6�) 60�การประยุกตก์ารจดัการดว้ยอนิเตอรเ์น็ต7134603 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )AA�>, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��>โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 A 3(0-6-1 อ.กายทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายขจรศกัดิv มลกาญจนา )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กรกรต เจริญผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584272024
นายขจรศกัดิV มลกาญจนา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584272025

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจริสนิ พฒันปณชยั
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5842-72/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-0�.6�) 60�>, อ. (0�.6�-0).6�) 60�การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 A 3(2-2-5) ผศ.สุวฒัน์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0C.6�) 60�การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 A 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0C.6�) 60�ความม ั Jนคงของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํ7133702 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 60��, พ. (0�.6�-0).6�) 60�การประยุกตก์ารจดัการดว้ยอนิเตอรเ์น็ต7134603 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )AA�>, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��>โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 A 3(0-6-1 อ.กายทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจริสนิ พฒันปณชยั )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กรกรต เจริญผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584272025
นายจริสนิ พฒันปณชยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584272026

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐพงศ ์นกัรอ้ง
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5842-72/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-0�.6�) 60�>, อ. (0�.6�-0).6�) 60�การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 A 3(2-2-5) ผศ.สุวฒัน์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0C.6�) 60�การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 A 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0C.6�) 60�ความม ั Jนคงของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํ7133702 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 60��, พ. (0�.6�-0).6�) 60�การประยุกตก์ารจดัการดว้ยอนิเตอรเ์น็ต7134603 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )AA�>, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��>โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 A 3(0-6-1 อ.กายทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัพงศ ์นกัรอ้ง )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กรกรต เจริญผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584272026
นายณัฐพงศ ์นกัรอ้ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584272027

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายแดนไพร พลายแกว้
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5842-72/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-0�.6�) 60�>, อ. (0�.6�-0).6�) 60�การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 A 3(2-2-5) ผศ.สุวฒัน์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0C.6�) 60�การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 A 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0C.6�) 60�ความม ั Jนคงของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํ7133702 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 60��, พ. (0�.6�-0).6�) 60�การประยุกตก์ารจดัการดว้ยอนิเตอรเ์น็ต7134603 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )AA�>, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��>โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 A 3(0-6-1 อ.กายทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายแดนไพร พลายแกว้ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กรกรต เจริญผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584272027
นายแดนไพร พลายแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584272028

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเตชินท ์ปานไพรเวช
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5842-72/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-0�.6�) 60�>, อ. (0�.6�-0).6�) 60�การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 A 3(2-2-5) ผศ.สุวฒัน์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0C.6�) 60�การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 A 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0C.6�) 60�ความม ั Jนคงของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํ7133702 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 60��, พ. (0�.6�-0).6�) 60�การประยุกตก์ารจดัการดว้ยอนิเตอรเ์น็ต7134603 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )AA�>, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��>โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 A 3(0-6-1 อ.กายทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเตชนิท ์ปานไพรเวช )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กรกรต เจริญผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584272028
นายเตชินท ์ปานไพรเวช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584272030

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธรีพงศ ์อาจณรงคก์ร
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5842-72/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-0�.6�) 60�>, อ. (0�.6�-0).6�) 60�การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 A 3(2-2-5) ผศ.สุวฒัน์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0C.6�) 60�การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 A 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0C.6�) 60�ความม ั Jนคงของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํ7133702 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 60��, พ. (0�.6�-0).6�) 60�การประยุกตก์ารจดัการดว้ยอนิเตอรเ์น็ต7134603 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )AA�>, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��>โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 A 3(0-6-1 อ.กายทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธีรพงศ ์อาจณรงคก์ร )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กรกรต เจริญผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584272030
นายธีรพงศ ์อาจณรงคก์ร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584272031

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนพรรษ คลา้ยเพชร
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5842-72/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0).6�) )AA�>, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��>โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 A 3(0-6-1 อ.กายทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนพรรษ คลา้ยเพชร )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กรกรต เจริญผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
 0

*
*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584272031
นายนพรรษ คลา้ยเพชร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584272033

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐดนยั ศรลีานุช
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5842-72/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 E 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 60�>, อ. (0�.6�-0).6�) 60�การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 A 3(2-2-5) ผศ.สุวฒัน์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0C.6�) 60�การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 A 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0C.6�) 60�ความม ั Jนคงของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํ7133702 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 60��, พ. (0�.6�-0).6�) 60�การประยุกตก์ารจดัการดว้ยอนิเตอรเ์น็ต7134603 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )AA�>, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��>โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 A 3(0-6-1 อ.กายทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัดนยั ศรีลานุช )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กรกรต เจริญผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584272033
นายณัฐดนยั ศรีลานุช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584272034

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนิธศิ อภชิาตภกัดี
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5842-72/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-0�.6�) 60�>, อ. (0�.6�-0).6�) 60�การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 A 3(2-2-5) ผศ.สุวฒัน์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0C.6�) 60�การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 A 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0C.6�) 60�ความม ั Jนคงของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํ7133702 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 60��, พ. (0�.6�-0).6�) 60�การประยุกตก์ารจดัการดว้ยอนิเตอรเ์น็ต7134603 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )AA�>, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��>โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 A 3(0-6-1 อ.กายทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนิธิศ อภชิาตภกัด ี)

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กรกรต เจริญผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584272034
นายนิธิศ อภชิาตภกัดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584272035

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายปีรต ิดีสนธิ
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5842-72/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-0�.6�) 60�>, อ. (0�.6�-0).6�) 60�การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 A 3(2-2-5) ผศ.สุวฒัน์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0C.6�) 60�การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 A 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0C.6�) 60�ความม ั Jนคงของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํ7133702 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 60��, พ. (0�.6�-0).6�) 60�การประยุกตก์ารจดัการดว้ยอนิเตอรเ์น็ต7134603 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )AA�>, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��>โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 A 3(0-6-1 อ.กายทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายปีรต ิดสีนธิ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กรกรต เจริญผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584272035
นายปีรต ิดีสนธิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584272037

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายภาณุพงศ ์แซ่ต ั9ง
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5842-72/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-0�.6�) 60�>, อ. (0�.6�-0).6�) 60�การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 A 3(2-2-5) ผศ.สุวฒัน์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0C.6�) 60�การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 A 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0C.6�) 60�ความม ั Jนคงของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํ7133702 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 60��, พ. (0�.6�-0).6�) 60�การประยุกตก์ารจดัการดว้ยอนิเตอรเ์น็ต7134603 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )AA�>, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��>โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 A 3(0-6-1 อ.กายทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายภาณุพงศ ์แซ่ต ั@ง )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กรกรต เจริญผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584272037
นายภาณุพงศ ์แซ่ต ั9ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584272039

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเรงิชยั บญุบวัหลวง
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5842-72/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-0�.6�) 60�>, อ. (0�.6�-0).6�) 60�การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 A 3(2-2-5) ผศ.สุวฒัน์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0C.6�) 60�การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 A 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0C.6�) 60�ความม ั Jนคงของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํ7133702 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 60��, พ. (0�.6�-0).6�) 60�การประยุกตก์ารจดัการดว้ยอนิเตอรเ์น็ต7134603 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )AA�>, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��>โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 A 3(0-6-1 อ.กายทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเริงชยั บญุบวัหลวง )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กรกรต เจริญผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584272039
นายเริงชยั บญุบวัหลวง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584272040

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวสุรตัน์ รตันโพธิV
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5842-72/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-0�.6�) 60�>, อ. (0�.6�-0).6�) 60�การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 A 3(2-2-5) ผศ.สุวฒัน์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0C.6�) 60�การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 A 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0C.6�) 60�ความม ั Jนคงของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํ7133702 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 60��, พ. (0�.6�-0).6�) 60�การประยุกตก์ารจดัการดว้ยอนิเตอรเ์น็ต7134603 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )AA�>, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��>โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 A 3(0-6-1 อ.กายทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวสุรตัน ์รตันโพธิv )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กรกรต เจริญผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584272040
นายวสรุตัน์ รตันโพธิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584272041

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศภุมิตร มีเยน็
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5842-72/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-0�.6�) 60�>, อ. (0�.6�-0).6�) 60�การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 A 3(2-2-5) ผศ.สุวฒัน์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0C.6�) 60�การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 A 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0C.6�) 60�ความม ั Jนคงของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํ7133702 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 60��, พ. (0�.6�-0).6�) 60�การประยุกตก์ารจดัการดว้ยอนิเตอรเ์น็ต7134603 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )AA�>, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��>โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 A 3(0-6-1 อ.กายทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศุภมติร มเียน็ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กรกรต เจริญผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584272041
นายศภุมิตร มีเยน็

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584272042

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสรรคพ์งศ ์เจยีมเจมิ
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5842-72/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-0�.6�) 60�>, อ. (0�.6�-0).6�) 60�การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 A 3(2-2-5) ผศ.สุวฒัน์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0C.6�) 60�การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 A 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0C.6�) 60�ความม ั Jนคงของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํ7133702 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 60��, พ. (0�.6�-0).6�) 60�การประยุกตก์ารจดัการดว้ยอนิเตอรเ์น็ต7134603 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )AA�>, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��>โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 A 3(0-6-1 อ.กายทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสรรคพ์งศ ์เจยีมเจมิ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กรกรต เจริญผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584272042
นายสรรคพ์งศ ์เจยีมเจมิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584272043

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสทิธพิร จนัทบูรณ์
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5842-72/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-0�.6�) 60�>, อ. (0�.6�-0).6�) 60�การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 A 3(2-2-5) ผศ.สุวฒัน์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0C.6�) 60�การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 A 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0C.6�) 60�ความม ั Jนคงของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํ7133702 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 60��, พ. (0�.6�-0).6�) 60�การประยุกตก์ารจดัการดว้ยอนิเตอรเ์น็ต7134603 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )AA�>, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��>โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 A 3(0-6-1 อ.กายทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสทิธิพร จนัทบูรณ์ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กรกรต เจริญผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584272043
นายสทิธิพร จนัทบูรณ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584272044

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุธ ีคา้เจรญิ
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5842-72/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) >6>วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 E 3(3-0-6) อ. ดร.ศิริพรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 60�>, อ. (0�.6�-0).6�) 60�การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 A 3(2-2-5) ผศ.สุวฒัน์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0C.6�) 60�การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 A 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0C.6�) 60�ความม ั Jนคงของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํ7133702 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 60��, พ. (0�.6�-0).6�) 60�การประยุกตก์ารจดัการดว้ยอนิเตอรเ์น็ต7134603 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )AA�>, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��>โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 A 3(0-6-1 อ.กายทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุธี คา้เจริญ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กรกรต เจริญผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 3

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584272044
นายสธุี คา้เจริญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584272046

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธุวรชัต ์อาศิรเมธี
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5842-72/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-0�.6�) 60�>, อ. (0�.6�-0).6�) 60�การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 A 3(2-2-5) ผศ.สุวฒัน์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0C.6�) 60�การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 A 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0C.6�) 60�ความม ั Jนคงของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํ7133702 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 60��, พ. (0�.6�-0).6�) 60�การประยุกตก์ารจดัการดว้ยอนิเตอรเ์น็ต7134603 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )AA�>, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��>โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 A 3(0-6-1 อ.กายทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธุวรชัต ์อาศิรเมธี )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กรกรต เจริญผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584272046
นายธุวรชัต ์อาศิรเมธี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584272047

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายปณิกรกัษ ์ปรุะสุวรรณ์
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5842-72/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-0�.6�) 60�>, อ. (0�.6�-0).6�) 60�การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 A 3(2-2-5) ผศ.สุวฒัน์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0C.6�) 60�การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 A 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0C.6�) 60�ความม ั Jนคงของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํ7133702 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 60��, พ. (0�.6�-0).6�) 60�การประยุกตก์ารจดัการดว้ยอนิเตอรเ์น็ต7134603 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )AA�>, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��>โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 A 3(0-6-1 อ.กายทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายปณิกรกัษ ์ปรุะสุวรรณ์ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กรกรต เจริญผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584272047
นายปณิกรกัษ ์ปรุะสวุรรณ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584272048

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวไอลดา กลิ นสมหวงั
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5842-72/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-0�.6�) 60�>, อ. (0�.6�-0).6�) 60�การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 A 3(2-2-5) ผศ.สุวฒัน์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0C.6�) 60�การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 A 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0C.6�) 60�ความม ั Jนคงของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํ7133702 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 60��, พ. (0�.6�-0).6�) 60�การประยุกตก์ารจดัการดว้ยอนิเตอรเ์น็ต7134603 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )AA�>, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��>โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 A 3(0-6-1 อ.กายทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวไอลดา กลิJนสมหวงั )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กรกรต เจริญผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584272048
นางสาวไอลดา กลิ นสมหวงั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584272050

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสถาพร องัคะมาตย์
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5842-72/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-0�.6�) 60�>, อ. (0�.6�-0).6�) 60�การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 A 3(2-2-5) ผศ.สุวฒัน์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0C.6�) 60�การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 A 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0C.6�) 60�ความม ั Jนคงของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํ7133702 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 60��, พ. (0�.6�-0).6�) 60�การประยุกตก์ารจดัการดว้ยอนิเตอรเ์น็ต7134603 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )AA�>, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��>โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 A 3(0-6-1 อ.กายทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสถาพร องัคะมาตย ์)

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กรกรต เจริญผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584272050
นายสถาพร องัคะมาตย์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584272051

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรอมุา แดงเกตุ
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5842-72/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-0�.6�) 60�>, อ. (0�.6�-0).6�) 60�การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 A 3(2-2-5) ผศ.สุวฒัน์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0C.6�) 60�การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 A 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0C.6�) 60�ความม ั Jนคงของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํ7133702 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 60��, พ. (0�.6�-0).6�) 60�การประยุกตก์ารจดัการดว้ยอนิเตอรเ์น็ต7134603 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )AA�>, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��>โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 A 3(0-6-1 อ.กายทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรอมุา แดงเกต ุ)

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กรกรต เจริญผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584272051
นางสาวอรอมุา แดงเกตุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584272052

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมิลดา สุดยอด
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5842-72/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-0�.6�) 60�>, อ. (0�.6�-0).6�) 60�การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 A 3(2-2-5) ผศ.สุวฒัน์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0C.6�) 60�การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 A 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0C.6�) 60�ความม ั Jนคงของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํ7133702 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 60��, พ. (0�.6�-0).6�) 60�การประยุกตก์ารจดัการดว้ยอนิเตอรเ์น็ต7134603 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )AA�>, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��>โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 A 3(0-6-1 อ.กายทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมลิดา สุดยอด )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กรกรต เจริญผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584272052
นางสาวมิลดา สดุยอด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584272053

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐวทิย ์สนิเธาว ์
โปรแกรมวชิา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังานปรญิญาตร ี> ปี

5842-72/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-0�.6�) 60�>, อ. (0�.6�-0).6�) 60�การวจิยัเบื@องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 A 3(2-2-5) ผศ.สุวฒัน์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0�.6�) 60�6, อ. (0�.6�-0C.6�) 60�การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 A 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) 60�6, จ. (0�.6�-0C.6�) 60�ความม ั Jนคงของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํ7133702 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 60��, พ. (0�.6�-0).6�) 60�การประยุกตก์ารจดัการดว้ยอนิเตอรเ์น็ต7134603 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )AA�>, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��>โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 A 3(0-6-1 อ.กายทพิย์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัวทิย ์สนิเธาว ์)

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กรกรต เจริญผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584272053
นายณัฐวทิย ์สนิเธาว ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584274001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกฤตยิา แดงเพง็
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-74/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0�.6�) )A���, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��)การวจิยัดาํเนินงานเบื@องตน้7122103 A 3(2-2-5) อ.กรกรต ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 606, จ. (0�.6�-0).6�) 60��การสืJอสารขอ้มลูเชงิประยุกต์7123501 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 60)หวัขอ้พเิศษทางคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7123903 A 3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 606, อ. (0�.6�-0).6�) 60�>การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 B 3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.โครงงานคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7124902 A 3(0-0-9) ผศ.ศิวาพร
ศ. (�E.6�-0�.6�) 60�0, ศ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 B 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกฤตยิา แดงเพง็ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ศิวาพร เหมยีดไธสง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 3

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584274001
นางสาวกฤตยิา แดงเพง็

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584274002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกลัญาณี มารยาท
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-74/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G��AอาหารเพืJอสุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) )A���, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��)การวจิยัดาํเนินงานเบื@องตน้7122103 A 3(2-2-5) อ.กรกรต ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 606, จ. (0�.6�-0).6�) 60��การสืJอสารขอ้มลูเชงิประยุกต์7123501 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 60)หวัขอ้พเิศษทางคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7123903 A 3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 606, อ. (0�.6�-0).6�) 60�>การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 B 3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.โครงงานคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7124902 A 3(0-0-9) ผศ.ศิวาพร
ศ. (�E.6�-0�.6�) 60�0, ศ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 B 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกลัญาณี มารยาท )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ศิวาพร เหมยีดไธสง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 6

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584274002
นางสาวกลัญาณี มารยาท

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584274003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐอร แจง้ศิรกิลุ
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-74/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0�.6�) )A���, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��)การวจิยัดาํเนินงานเบื@องตน้7122103 A 3(2-2-5) อ.กรกรต ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 606, จ. (0�.6�-0).6�) 60��การสืJอสารขอ้มลูเชงิประยุกต์7123501 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 60)หวัขอ้พเิศษทางคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7123903 A 3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 606, อ. (0�.6�-0).6�) 60�>การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 B 3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.โครงงานคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7124902 A 3(0-0-9) ผศ.ศิวาพร
ศ. (�E.6�-0�.6�) 60�0, ศ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 B 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัอร แจง้ศิริกลุ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ศิวาพร เหมยีดไธสง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 3

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584274003
นางสาวณัฐอร แจง้ศิริกลุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584274004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนพร ศรสีุพล
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-74/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0�.6�) )A���, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��)การวจิยัดาํเนินงานเบื@องตน้7122103 A 3(2-2-5) อ.กรกรต ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 606, จ. (0�.6�-0).6�) 60��การสืJอสารขอ้มลูเชงิประยุกต์7123501 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 60)หวัขอ้พเิศษทางคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7123903 A 3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 606, อ. (0�.6�-0).6�) 60�>การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 B 3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.โครงงานคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7124902 A 3(0-0-9) ผศ.ศิวาพร
ศ. (�E.6�-0�.6�) 60�0, ศ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 B 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธนพร ศรีสุพล )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ศิวาพร เหมยีดไธสง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 3

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584274004
นางสาวธนพร ศรีสพุล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584274005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิรชรา ชื นใจ
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-74/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0�.6�) )A���, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��)การวจิยัดาํเนินงานเบื@องตน้7122103 A 3(2-2-5) อ.กรกรต ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 606, จ. (0�.6�-0).6�) 60��การสืJอสารขอ้มลูเชงิประยุกต์7123501 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 60)หวัขอ้พเิศษทางคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7123903 A 3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 606, อ. (0�.6�-0).6�) 60�>การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 B 3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.โครงงานคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7124902 A 3(0-0-9) ผศ.ศิวาพร
ศ. (�E.6�-0�.6�) 60�0, ศ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 B 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนิรชรา ชืJนใจ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ศิวาพร เหมยีดไธสง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 3

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584274005
นางสาวนิรชรา ชื นใจ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584274007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปานตะวนั กลตับตุร
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-74/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0A.6�) 0>)0ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 S 3(3-0-6) ผศ.สริิเพญ็ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) )A���, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��)การวจิยัดาํเนินงานเบื@องตน้7122103 A 3(2-2-5) อ.กรกรต ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 606, จ. (0�.6�-0).6�) 60��การสืJอสารขอ้มลูเชงิประยุกต์7123501 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 60)หวัขอ้พเิศษทางคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7123903 A 3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 606, อ. (0�.6�-0).6�) 60�>การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 B 3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.โครงงานคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7124902 A 3(0-0-9) ผศ.ศิวาพร
ศ. (�E.6�-0�.6�) 60�0, ศ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 B 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปานตะวนั กลตับตุร )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ศิวาพร เหมยีดไธสง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 6

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584274007
นางสาวปานตะวนั กลตับตุร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584274008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเพยีรพรมิา ทองคาํ
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-74/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G��AอาหารเพืJอสุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) )A���, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��)การวจิยัดาํเนินงานเบื@องตน้7122103 A 3(2-2-5) อ.กรกรต ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 606, จ. (0�.6�-0).6�) 60��การสืJอสารขอ้มลูเชงิประยุกต์7123501 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 60)หวัขอ้พเิศษทางคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7123903 A 3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 606, อ. (0�.6�-0).6�) 60�>การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 B 3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.โครงงานคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7124902 A 3(0-0-9) ผศ.ศิวาพร
ศ. (�E.6�-0�.6�) 60�0, ศ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 B 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเพยีรพริมา ทองคาํ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ศิวาพร เหมยีดไธสง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 6

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584274008
นางสาวเพยีรพริมา ทองคาํ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584274009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววมิลรตัน์ จนัทรแ์ดง
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-74/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0�.6�) )A���, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��)การวจิยัดาํเนินงานเบื@องตน้7122103 A 3(2-2-5) อ.กรกรต ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 606, จ. (0�.6�-0).6�) 60��การสืJอสารขอ้มลูเชงิประยุกต์7123501 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 60)หวัขอ้พเิศษทางคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7123903 A 3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 606, อ. (0�.6�-0).6�) 60�>การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 B 3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.โครงงานคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7124902 A 3(0-0-9) ผศ.ศิวาพร
ศ. (�E.6�-0�.6�) 60�0, ศ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 B 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววมิลรตัน ์จนัทรแ์ดง )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ศิวาพร เหมยีดไธสง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 3

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584274009
นางสาววมิลรตัน์ จนัทรแ์ดง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584274011

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอภญิญา ดวงแข
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-74/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0�.6�) )A���, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��)การวจิยัดาํเนินงานเบื@องตน้7122103 A 3(2-2-5) อ.กรกรต ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 606, จ. (0�.6�-0).6�) 60��การสืJอสารขอ้มลูเชงิประยุกต์7123501 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 60)หวัขอ้พเิศษทางคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7123903 A 3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 606, อ. (0�.6�-0).6�) 60�>การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 B 3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.โครงงานคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7124902 A 3(0-0-9) ผศ.ศิวาพร
ศ. (�E.6�-0�.6�) 60�0, ศ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 B 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอภญิญา ดวงแข )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ศิวาพร เหมยีดไธสง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 3

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584274011
นางสาวอภญิญา ดวงแข

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584274013

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจริยทุธ ์สุขแกว้
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-74/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G��AอาหารเพืJอสุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) )A���, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��)การวจิยัดาํเนินงานเบื@องตน้7122103 A 3(2-2-5) อ.กรกรต ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 606, จ. (0�.6�-0).6�) 60��การสืJอสารขอ้มลูเชงิประยุกต์7123501 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 60)หวัขอ้พเิศษทางคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7123903 A 3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 606, อ. (0�.6�-0).6�) 60�>การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 B 3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.โครงงานคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7124902 A 3(0-0-9) ผศ.ศิวาพร
ศ. (�E.6�-0�.6�) 60�0, ศ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 B 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจริยุทธ ์สุขแกว้ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ศิวาพร เหมยีดไธสง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 6

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584274013
นายจริยทุธ ์สขุแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584274014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชิตชยั จนัแกว้
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-74/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G��AอาหารเพืJอสุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) )A���, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��)การวจิยัดาํเนินงานเบื@องตน้7122103 A 3(2-2-5) อ.กรกรต ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 606, จ. (0�.6�-0).6�) 60��การสืJอสารขอ้มลูเชงิประยุกต์7123501 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 60)หวัขอ้พเิศษทางคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7123903 A 3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 606, อ. (0�.6�-0).6�) 60�>การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 B 3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.โครงงานคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7124902 A 3(0-0-9) ผศ.ศิวาพร
ศ. (�E.6�-0�.6�) 60�0, ศ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 B 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชติชยั จนัแกว้ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ศิวาพร เหมยีดไธสง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 6

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584274014
นายชิตชยั จนัแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584274016

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนวฒัน์ จ ั  นเพช็ร
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-74/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>66การคดิและการตดัสนิใจ4040102 E 3(3-0-6) อ.ปิยวฒัน์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) )A���, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��)การวจิยัดาํเนินงานเบื@องตน้7122103 A 3(2-2-5) อ.กรกรต ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 606, จ. (0�.6�-0).6�) 60��การสืJอสารขอ้มลูเชงิประยุกต์7123501 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 60)หวัขอ้พเิศษทางคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7123903 A 3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 606, อ. (0�.6�-0).6�) 60�>การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 B 3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.โครงงานคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7124902 A 3(0-0-9) ผศ.ศิวาพร
ศ. (�E.6�-0�.6�) 60�0, ศ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 B 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนวฒัน ์จ ั Jนเพช็ร )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ศิวาพร เหมยีดไธสง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 6

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584274016
นายธนวฒัน์ จ ั  นเพช็ร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584274019

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายปทัมล์ญัฉ ์อมุาบล
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-74/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G��AอาหารเพืJอสุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) )A���, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��)การวจิยัดาํเนินงานเบื@องตน้7122103 A 3(2-2-5) อ.กรกรต ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 606, จ. (0�.6�-0).6�) 60��การสืJอสารขอ้มลูเชงิประยุกต์7123501 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 60)หวัขอ้พเิศษทางคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7123903 A 3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 606, อ. (0�.6�-0).6�) 60�>การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 B 3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.โครงงานคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7124902 A 3(0-0-9) ผศ.ศิวาพร
ศ. (�E.6�-0�.6�) 60�0, ศ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 B 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายปทัมล์ญัฉ ์อมุาบล )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ศิวาพร เหมยีดไธสง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 6

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584274019
นายปทัมล์ญัฉ ์อมุาบล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584274020

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายภานุวฒัน์ สอนบญุ
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-74/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G��AอาหารเพืJอสุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) )A���, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��)การวจิยัดาํเนินงานเบื@องตน้7122103 A 3(2-2-5) อ.กรกรต ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 606, จ. (0�.6�-0).6�) 60��การสืJอสารขอ้มลูเชงิประยุกต์7123501 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 60)หวัขอ้พเิศษทางคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7123903 A 3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 606, อ. (0�.6�-0).6�) 60�>การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 B 3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.โครงงานคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7124902 A 3(0-0-9) ผศ.ศิวาพร
ศ. (�E.6�-0�.6�) 60�0, ศ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 B 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายภานุวฒัน ์สอนบญุ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ศิวาพร เหมยีดไธสง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 6

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584274020
นายภานุวฒัน์ สอนบญุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584274021

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรพล อนิทรแ์ยม้
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-74/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G��AอาหารเพืJอสุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) )A���, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��)การวจิยัดาํเนินงานเบื@องตน้7122103 A 3(2-2-5) อ.กรกรต ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 606, จ. (0�.6�-0).6�) 60��การสืJอสารขอ้มลูเชงิประยุกต์7123501 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 60)หวัขอ้พเิศษทางคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7123903 A 3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 606, อ. (0�.6�-0).6�) 60�>การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 B 3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.โครงงานคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7124902 A 3(0-0-9) ผศ.ศิวาพร
ศ. (�E.6�-0�.6�) 60�0, ศ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 B 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวรพล อนิทรแ์ยม้ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ศิวาพร เหมยีดไธสง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 6

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584274021
นายวรพล อนิทรแ์ยม้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584274022

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรีวฒัน์ ยี สาร
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-74/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0�.6�) )A���, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��)การวจิยัดาํเนินงานเบื@องตน้7122103 A 3(2-2-5) อ.กรกรต ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 606, จ. (0�.6�-0).6�) 60��การสืJอสารขอ้มลูเชงิประยุกต์7123501 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 60)หวัขอ้พเิศษทางคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7123903 A 3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 606, อ. (0�.6�-0).6�) 60�>การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 B 3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.โครงงานคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7124902 A 3(0-0-9) ผศ.ศิวาพร
ศ. (�E.6�-0�.6�) 60�0, ศ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 B 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวรีวฒัน ์ยีJสาร )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ศิวาพร เหมยีดไธสง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 3

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584274022
นายวรีวฒัน์ ยี สาร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584274023

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศภุกร คงกระพนัธ์
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-74/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G��AอาหารเพืJอสุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) )A���, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��)การวจิยัดาํเนินงานเบื@องตน้7122103 A 3(2-2-5) อ.กรกรต ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 606, จ. (0�.6�-0).6�) 60��การสืJอสารขอ้มลูเชงิประยุกต์7123501 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 60)หวัขอ้พเิศษทางคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7123903 A 3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 606, อ. (0�.6�-0).6�) 60�>การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 B 3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.โครงงานคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7124902 A 3(0-0-9) ผศ.ศิวาพร
ศ. (�E.6�-0�.6�) 60�0, ศ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 B 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศุภกร คงกระพนัธ ์)

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ศิวาพร เหมยีดไธสง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 6

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584274023
นายศภุกร คงกระพนัธ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584274024

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายองิครตัน์ กาญจนรงัสรรค์
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-74/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0�.6�) )A���, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��)การวจิยัดาํเนินงานเบื@องตน้7122103 A 3(2-2-5) อ.กรกรต ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 606, จ. (0�.6�-0).6�) 60��การสืJอสารขอ้มลูเชงิประยุกต์7123501 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 60)หวัขอ้พเิศษทางคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7123903 A 3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 606, อ. (0�.6�-0).6�) 60�>การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 B 3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.โครงงานคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7124902 A 3(0-0-9) ผศ.ศิวาพร
ศ. (�E.6�-0�.6�) 60�0, ศ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 B 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายองิครตัน ์กาญจนรงัสรรค ์)

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ศิวาพร เหมยีดไธสง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 3

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584274024
นายองิครตัน์ กาญจนรงัสรรค์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584274025

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอนิทชั กูทา
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-74/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G��AอาหารเพืJอสุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) )A���, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��)การวจิยัดาํเนินงานเบื@องตน้7122103 A 3(2-2-5) อ.กรกรต ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 606, จ. (0�.6�-0).6�) 60��การสืJอสารขอ้มลูเชงิประยุกต์7123501 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 60)หวัขอ้พเิศษทางคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7123903 A 3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 606, อ. (0�.6�-0).6�) 60�>การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 B 3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.โครงงานคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7124902 A 3(0-0-9) ผศ.ศิวาพร
ศ. (�E.6�-0�.6�) 60�0, ศ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 B 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอนิทชั กูทา )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ศิวาพร เหมยีดไธสง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 6

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584274025
นายอนิทชั กูทา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584274027

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพรหมนิดล วฑุฒกนก
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-74/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0G��AอาหารเพืJอสุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0�.6�) )A���, ศ. (06.6�-0�.6�) )A��)การวจิยัดาํเนินงานเบื@องตน้7122103 A 3(2-2-5) อ.กรกรต ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) 606, จ. (0�.6�-0).6�) 60��การสืJอสารขอ้มลูเชงิประยุกต์7123501 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 60)หวัขอ้พเิศษทางคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7123903 A 3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0�.6�) 606, อ. (0�.6�-0).6�) 60�>การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 B 3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.โครงงานคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7124902 A 3(0-0-9) ผศ.ศิวาพร
ศ. (�E.6�-0�.6�) 60�0, ศ. (0�.6�-0).6�) 60�เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พืJอการบริหาร7133402 B 3(2-2-5) อ.กรกรต 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพรหมนิดล วุฑฒกนก )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ศิวาพร เหมยีดไธสง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 6

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584274027
นายพรหมนิดล วฑุฒกนก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276101

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกรวรรณ วงกลอ่ม
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�0สุขภาพจติชมุชน4073202 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�6การบริหารงานสาธารณสุข4073306 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) )A>�0การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 A 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกรวรรณ วงกลอ่ม )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลุวด ีเขง่วา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276101
นางสาวกรวรรณ วงกลอ่ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276102

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกลุนฐั เพกิจนิดา
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�0สุขภาพจติชมุชน4073202 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�6การบริหารงานสาธารณสุข4073306 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) )A>�0การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 A 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกลุนฐั เพกิจนิดา )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลุวด ีเขง่วา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276102
นางสาวกลุนฐั เพกิจนิดา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276103

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเกวลนิ ปานเปีย
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�0สุขภาพจติชมุชน4073202 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�6การบริหารงานสาธารณสุข4073306 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) )A>�0การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 A 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเกวลนิ ปานเปีย )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลุวด ีเขง่วา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276103
นางสาวเกวลนิ ปานเปีย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276104

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวขนิษฐา พุม่พนัธ ์
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�0สุขภาพจติชมุชน4073202 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�6การบริหารงานสาธารณสุข4073306 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) )A>�0การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 A 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวขนิษฐา พุ่มพนัธ ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลุวด ีเขง่วา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276104
นางสาวขนิษฐา พุม่พนัธ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276108

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐวรรณ จงดี
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�0สุขภาพจติชมุชน4073202 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�6การบริหารงานสาธารณสุข4073306 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) )A>�0การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 A 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัวรรณ จงด ี)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลุวด ีเขง่วา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276108
นางสาวณัฐวรรณ จงดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276109

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวดาลณีิ ปานอดุม
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�0สุขภาพจติชมุชน4073202 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�6การบริหารงานสาธารณสุข4073306 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) )A>�0การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 A 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวดาลณีิ ปานอดุม )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลุวด ีเขง่วา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276109
นางสาวดาลณีิ ปานอดุม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276110

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวดุษฎ ีทบัผ่อง
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�0สุขภาพจติชมุชน4073202 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�6การบริหารงานสาธารณสุข4073306 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) )A>�0การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 A 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวดุษฎ ีทบัผ่อง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลุวด ีเขง่วา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276110
นางสาวดษุฎ ีทบัผ่อง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276111

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธรญัญา หนูช่วย
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�0สุขภาพจติชมุชน4073202 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�6การบริหารงานสาธารณสุข4073306 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) )A>�0การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 A 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธรญัญา หนูช่วย )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลุวด ีเขง่วา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276111
นางสาวธรญัญา หนูช่วย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276112

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนัยาภรณ์ ดอกรกั
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�0สุขภาพจติชมุชน4073202 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�6การบริหารงานสาธารณสุข4073306 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) )A>�0การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 A 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธนัยาภรณ์ ดอกรกั )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลุวด ีเขง่วา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276112
นางสาวธนัยาภรณ์ ดอกรกั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276113

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธดิารตัน์ เที ยงตรง
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�0สุขภาพจติชมุชน4073202 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�6การบริหารงานสาธารณสุข4073306 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) )A>�0การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 A 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธิดารตัน ์เทีJยงตรง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลุวด ีเขง่วา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276113
นางสาวธิดารตัน์ เที ยงตรง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276114

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทศันียญ์า ขุนนุชนารถ
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�0สุขภาพจติชมุชน4073202 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�6การบริหารงานสาธารณสุข4073306 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) )A>�0การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 A 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวทศันียญ์า ขนุนุชนารถ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลุวด ีเขง่วา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276114
นางสาวทศันียญ์า ขุนนุชนารถ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276115

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปวณีา แสงนาค
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�0สุขภาพจติชมุชน4073202 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�6การบริหารงานสาธารณสุข4073306 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) )A>�0การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 A 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปวณีา แสงนาค )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลุวด ีเขง่วา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276115
นางสาวปวณีา แสงนาค

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276117

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชัราภา แตงออ่น
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�0สุขภาพจติชมุชน4073202 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�6การบริหารงานสาธารณสุข4073306 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) )A>�0การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 A 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพชัราภา แตงอ่อน )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลุวด ีเขง่วา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276117
นางสาวพชัราภา แตงออ่น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276122

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเรวดี คงนะ
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�0สุขภาพจติชมุชน4073202 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�6การบริหารงานสาธารณสุข4073306 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) )A>�0การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 A 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเรวด ีคงนะ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลุวด ีเขง่วา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276122
นางสาวเรวดี คงนะ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276124

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววราภรณ์ กระกรกลุ
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�0สุขภาพจติชมุชน4073202 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�6การบริหารงานสาธารณสุข4073306 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) )A>�0การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 A 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววราภรณ์ กระกรกลุ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลุวด ีเขง่วา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276124
นางสาววราภรณ์ กระกรกลุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276125

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรศิรา พวงโพธิV
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�0สุขภาพจติชมุชน4073202 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�6การบริหารงานสาธารณสุข4073306 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) )A>�0การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 A 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววริศรา พวงโพธิv )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลุวด ีเขง่วา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276125
นางสาววริศรา พวงโพธิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276126

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศศินิภา ไรห่นิถว่ง
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�0สุขภาพจติชมุชน4073202 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�6การบริหารงานสาธารณสุข4073306 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) )A>�0การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 A 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศศินิภา ไร่หนิถ่วง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลุวด ีเขง่วา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276126
นางสาวศศินิภา ไร่หนิถว่ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276127

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรวิรรณ กลิ นดอกแกว้
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�0สุขภาพจติชมุชน4073202 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�6การบริหารงานสาธารณสุข4073306 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) )A>�0การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 A 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริวรรณ กลิJนดอกแกว้ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลุวด ีเขง่วา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276127
นางสาวศิริวรรณ กลิ นดอกแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276128

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสกลุรตัน์ เนียมสนิท
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�0สุขภาพจติชมุชน4073202 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�6การบริหารงานสาธารณสุข4073306 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) )A>�0การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 A 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสกลุรตัน ์เนียมสนิท )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลุวด ีเขง่วา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276128
นางสาวสกลุรตัน์ เนียมสนิท

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276129

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสราล ีมงคล
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�0สุขภาพจติชมุชน4073202 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�6การบริหารงานสาธารณสุข4073306 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) )A>�0การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 A 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสราล ีมงคล )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลุวด ีเขง่วา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276129
นางสาวสราล ีมงคล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276130

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสายฝน บาํรุงผล
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�0สุขภาพจติชมุชน4073202 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�6การบริหารงานสาธารณสุข4073306 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) )A>�0การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 A 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสายฝน บาํรุงผล )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลุวด ีเขง่วา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276130
นางสาวสายฝน บาํรุงผล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276131

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสริยิากลุ บญุชู
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�0สุขภาพจติชมุชน4073202 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�6การบริหารงานสาธารณสุข4073306 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) )A>�0การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 A 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสริิยากลุ บญุชู )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลุวด ีเขง่วา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276131
นางสาวสริิยากลุ บญุชู

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276132

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุดารตัน์ งอนรถ
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�0สุขภาพจติชมุชน4073202 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�6การบริหารงานสาธารณสุข4073306 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) )A>�0การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 A 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุดารตัน ์งอนรถ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลุวด ีเขง่วา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276132
นางสาวสดุารตัน์ งอนรถ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276133

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุธดิา คะเชนทร
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�0สุขภาพจติชมุชน4073202 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�6การบริหารงานสาธารณสุข4073306 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) )A>�0การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 A 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุธิดา คะเชนทร )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลุวด ีเขง่วา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276133
นางสาวสธุิดา คะเชนทร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276134

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุพตัรา มีแกว้
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�0สุขภาพจติชมุชน4073202 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�6การบริหารงานสาธารณสุข4073306 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) )A>�0การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 A 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุพตัรา มแีกว้ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลุวด ีเขง่วา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276134
นางสาวสพุตัรา มีแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276136

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรติา แพงสี
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�0สุขภาพจติชมุชน4073202 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�6การบริหารงานสาธารณสุข4073306 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) )A>�0การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 A 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอริตา แพงส ี)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลุวด ีเขง่วา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276136
นางสาวอริตา แพงสี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276138

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอปัสรศิร ิทรพัยส์เีหลก็
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�0สุขภาพจติชมุชน4073202 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�6การบริหารงานสาธารณสุข4073306 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) )A>�0การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 A 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอปัสรศิริ ทรพัยส์เีหลก็ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลุวด ีเขง่วา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276138
นางสาวอปัสรศิริ ทรพัยส์เีหลก็

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276139

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอาซูรา อาแว  (ทนุ)
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�0สุขภาพจติชมุชน4073202 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�6การบริหารงานสาธารณสุข4073306 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) )A>�0การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 A 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอาซูรา อาแว  (ทนุ) )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลุวด ีเขง่วา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276139
นางสาวอาซูรา อาแว  (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276140

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอาํภาพร พมิพช์าย
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�0สุขภาพจติชมุชน4073202 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�6การบริหารงานสาธารณสุข4073306 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) )A>�0การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 A 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอาํภาพร พมิพช์าย )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลุวด ีเขง่วา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276140
นางสาวอาํภาพร พมิพช์าย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276141

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอนิทพิร สุขใส
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�0สุขภาพจติชมุชน4073202 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�6การบริหารงานสาธารณสุข4073306 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) )A>�0การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 A 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอนิทพิร สุขใส )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลุวด ีเขง่วา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276141
นางสาวอนิทพิร สขุใส

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276142

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอนิทริา อรอนิทร ์
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�0สุขภาพจติชมุชน4073202 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�6การบริหารงานสาธารณสุข4073306 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) )A>�0การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 A 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอนิทริา อรอนิทร ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลุวด ีเขง่วา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276142
นางสาวอนิทริา อรอนิทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276143

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอมุาพร คลา้ยอกัษร
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�0สุขภาพจติชมุชน4073202 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�6การบริหารงานสาธารณสุข4073306 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) )A>�0การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 A 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอมุาพร คลา้ยอกัษร )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลุวด ีเขง่วา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276143
นางสาวอมุาพร คลา้ยอกัษร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276144

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐพล โพธิVเงนิงาม
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�0สุขภาพจติชมุชน4073202 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�6การบริหารงานสาธารณสุข4073306 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) )A>�0การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 A 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัพล โพธิvเงนิงาม )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลุวด ีเขง่วา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276144
นายณัฐพล โพธิVเงนิงาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276145

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธรีวฒุ ิศรปีระเทศ
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�0สุขภาพจติชมุชน4073202 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�6การบริหารงานสาธารณสุข4073306 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) )A>�0การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 A 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธีรวุฒ ิศรีประเทศ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลุวด ีเขง่วา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276145
นายธีรวฒุิ ศรีประเทศ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276146

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพรภริมย ์ฤทธิVถิ
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�0สุขภาพจติชมุชน4073202 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�6การบริหารงานสาธารณสุข4073306 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) )A>�0การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 A 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพรภริมย ์ฤทธิvถ ิ)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลุวด ีเขง่วา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276146
นายพรภริมย ์ฤทธิVถิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276148

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสมประสงค ์เผือกผ่อง
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�0สุขภาพจติชมุชน4073202 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�6การบริหารงานสาธารณสุข4073306 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) )A>�0การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 A 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 A 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 A 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสมประสงค ์เผอืกผ่อง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กลุวด ีเขง่วา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276148
นายสมประสงค ์เผือกผ่อง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276201

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกพร สหีะไตร
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) )A>�)สุขภาพจติชมุชน4073202 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A>�)การบริหารงานสาธารณสุข4073306 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 B 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 B 3(2-2-5) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 B 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกนกพร สหีะไตร )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บวรจติ เมธาฤทธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276201
นางสาวกนกพร สหีะไตร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276203

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลลกัษณ์ พลอยนิล
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) )A>�)สุขภาพจติชมุชน4073202 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A>�)การบริหารงานสาธารณสุข4073306 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 B 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 B 3(2-2-5) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 B 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกมลลกัษณ์ พลอยนิล )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บวรจติ เมธาฤทธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276203
นางสาวกมลลกัษณ์ พลอยนิล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276204

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาญจนา พวงทอง
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) )A>�)สุขภาพจติชมุชน4073202 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A>�)การบริหารงานสาธารณสุข4073306 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 B 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 B 3(2-2-5) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 B 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกาญจนา พวงทอง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บวรจติ เมธาฤทธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276204
นางสาวกาญจนา พวงทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276205

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเกษศรนิทร ์ถิ นเขานอ้ย
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) )A>�)สุขภาพจติชมุชน4073202 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A>�)การบริหารงานสาธารณสุข4073306 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 B 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 B 3(2-2-5) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 B 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเกษศรินทร ์ถิJนเขานอ้ย )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บวรจติ เมธาฤทธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276205
นางสาวเกษศรินทร ์ถิ นเขานอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276206

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัทรา แยม้สาํราญ
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) )A>�)สุขภาพจติชมุชน4073202 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A>�)การบริหารงานสาธารณสุข4073306 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 B 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 B 3(2-2-5) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 B 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจนัทรา แยม้สาํราญ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บวรจติ เมธาฤทธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276206
นางสาวจนัทรา แยม้สาํราญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276209

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนิตนา กรแกว้
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) )A>�)สุขภาพจติชมุชน4073202 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A>�)การบริหารงานสาธารณสุข4073306 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 B 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 B 3(2-2-5) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 B 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจนิตนา กรแกว้ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บวรจติ เมธาฤทธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276209
นางสาวจนิตนา กรแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276210

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชุตนินัท ์อบเชย
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) )A>�)สุขภาพจติชมุชน4073202 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A>�)การบริหารงานสาธารณสุข4073306 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 B 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 B 3(2-2-5) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 B 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชตุนินัท ์อบเชย )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บวรจติ เมธาฤทธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276210
นางสาวชตุนินัท ์อบเชย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276211

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฐดิารตัน์ พว่งศิริ
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) )A>�)สุขภาพจติชมุชน4073202 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A>�)การบริหารงานสาธารณสุข4073306 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 B 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 B 3(2-2-5) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 B 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวฐดิารตัน ์พ่วงศิริ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บวรจติ เมธาฤทธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276211
นางสาวฐดิารตัน์ พว่งศิริ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276212

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเดือนฉาย ยงัอยู่
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) )A>�)สุขภาพจติชมุชน4073202 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A>�)การบริหารงานสาธารณสุข4073306 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 B 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 B 3(2-2-5) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 B 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเดอืนฉาย ยงัอยู่ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บวรจติ เมธาฤทธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276212
นางสาวเดือนฉาย ยงัอยู่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276213

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธญัลกัษณ์ ป้านสะอาด
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) )A>�)สุขภาพจติชมุชน4073202 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A>�)การบริหารงานสาธารณสุข4073306 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 B 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 B 3(2-2-5) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 B 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธญัลกัษณ์ ป้านสะอาด )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บวรจติ เมธาฤทธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276213
นางสาวธญัลกัษณ์ ป้านสะอาด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276214

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนพมาศ เมฆโพยม
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) )A>�)สุขภาพจติชมุชน4073202 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A>�)การบริหารงานสาธารณสุข4073306 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 B 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 B 3(2-2-5) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 B 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนพมาศ เมฆโพยม )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บวรจติ เมธาฤทธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276214
นางสาวนพมาศ เมฆโพยม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276216

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเบญจา ปรางทอง
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) )A>�)สุขภาพจติชมุชน4073202 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A>�)การบริหารงานสาธารณสุข4073306 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 B 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 B 3(2-2-5) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 B 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเบญจา ปรางทอง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บวรจติ เมธาฤทธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276216
นางสาวเบญจา ปรางทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276217

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปภาว ีจาํเรญิพานิช
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) )A>�)สุขภาพจติชมุชน4073202 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A>�)การบริหารงานสาธารณสุข4073306 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 B 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 B 3(2-2-5) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 B 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปภาว ีจาํเริญพานิช )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บวรจติ เมธาฤทธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276217
นางสาวปภาว ีจาํเริญพานิช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276218

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปวณีา ใจเงนิ
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) )A>�)สุขภาพจติชมุชน4073202 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A>�)การบริหารงานสาธารณสุข4073306 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 B 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 B 3(2-2-5) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 B 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปวณีา ใจเงนิ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บวรจติ เมธาฤทธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276218
นางสาวปวณีา ใจเงนิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276220

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปาลมีา ดอเลาะ   (ทนุ)
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) )A>�)สุขภาพจติชมุชน4073202 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A>�)การบริหารงานสาธารณสุข4073306 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 B 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 B 3(2-2-5) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 B 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปาลมีา ดอเลาะ   (ทนุ) )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บวรจติ เมธาฤทธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276220
นางสาวปาลมีา ดอเลาะ   (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276222

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมณฑาทพิย ์นาเมือง
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) )A>�)สุขภาพจติชมุชน4073202 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A>�)การบริหารงานสาธารณสุข4073306 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 B 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 B 3(2-2-5) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 B 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมณฑาทพิย ์นาเมอืง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บวรจติ เมธาฤทธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276222
นางสาวมณฑาทพิย ์นาเมือง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276223

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรงัสมิา ผินเเสง
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) )A>�)สุขภาพจติชมุชน4073202 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A>�)การบริหารงานสาธารณสุข4073306 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 B 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 B 3(2-2-5) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 B 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรงัสมิา ผนิเเสง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บวรจติ เมธาฤทธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276223
นางสาวรงัสมิา ผินเเสง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276225

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววนสันนัท ์กนัทงั
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) )A>�)สุขภาพจติชมุชน4073202 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A>�)การบริหารงานสาธารณสุข4073306 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 B 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 B 3(2-2-5) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 B 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววนสันนัท ์กนัทงั )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บวรจติ เมธาฤทธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276225
นางสาววนสันนัท ์กนัทงั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276226

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรวรรณ จนัทรป์ทวิ
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) )A>�)สุขภาพจติชมุชน4073202 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A>�)การบริหารงานสาธารณสุข4073306 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 B 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 B 3(2-2-5) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 B 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววรวรรณ จนัทรป์ทวิ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บวรจติ เมธาฤทธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276226
นางสาววรวรรณ จนัทรป์ทวิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276227

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววชิุดา พูนทองเสน
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) )A>�)สุขภาพจติชมุชน4073202 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A>�)การบริหารงานสาธารณสุข4073306 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 B 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 B 3(2-2-5) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 B 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววชิดุา พูนทองเสน )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บวรจติ เมธาฤทธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276227
นางสาววชิดุา พูนทองเสน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276228

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววลิยัวรรณ เยน็เปิง
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) )A>�)สุขภาพจติชมุชน4073202 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A>�)การบริหารงานสาธารณสุข4073306 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 B 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 B 3(2-2-5) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 B 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววลิยัวรรณ เยน็เปิง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บวรจติ เมธาฤทธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276228
นางสาววลิยัวรรณ เยน็เปิง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276229

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศศิธร แสงบวัทา้ว
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) )A>�)สุขภาพจติชมุชน4073202 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A>�)การบริหารงานสาธารณสุข4073306 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 B 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 B 3(2-2-5) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 B 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศศิธร แสงบวัทา้ว )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บวรจติ เมธาฤทธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276229
นางสาวศศิธร แสงบวัทา้ว

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276230

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรพิร คุม้มคัคุม้
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) )A>�)สุขภาพจติชมุชน4073202 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A>�)การบริหารงานสาธารณสุข4073306 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 B 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 B 3(2-2-5) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 B 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริพร คุม้มคัคุม้ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บวรจติ เมธาฤทธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276230
นางสาวศิริพร คุม้มคัคุม้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276231

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุธดิา แคใหญ่
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) )A>�)สุขภาพจติชมุชน4073202 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A>�)การบริหารงานสาธารณสุข4073306 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 B 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 B 3(2-2-5) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 B 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุธิดา แคใหญ่ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บวรจติ เมธาฤทธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276231
นางสาวสธุิดา แคใหญ่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276233

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุรยีพ์ร ยนิดีขนัธ ์
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) )A>�)สุขภาพจติชมุชน4073202 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A>�)การบริหารงานสาธารณสุข4073306 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 B 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 B 3(2-2-5) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 B 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุรียพ์ร ยนิดขีนัธ ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บวรจติ เมธาฤทธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276233
นางสาวสรุียพ์ร ยนิดีขนัธ ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276234

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเสาวลกัษณ์ พมิพส์วสัดิV
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) )A>�)สุขภาพจติชมุชน4073202 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A>�)การบริหารงานสาธารณสุข4073306 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 B 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 B 3(2-2-5) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 B 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเสาวลกัษณ์ พมิพส์วสัดิv )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บวรจติ เมธาฤทธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276234
นางสาวเสาวลกัษณ์ พมิพส์วสัดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276235

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอญัชล ีเพลาวรรณ์
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) )A>�)สุขภาพจติชมุชน4073202 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A>�)การบริหารงานสาธารณสุข4073306 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 B 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 B 3(2-2-5) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 B 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอญัชล ีเพลาวรรณ์ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บวรจติ เมธาฤทธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276235
นางสาวอญัชล ีเพลาวรรณ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276236

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธรีพล สวา่งพื9น
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) )A>�)สุขภาพจติชมุชน4073202 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A>�)การบริหารงานสาธารณสุข4073306 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 B 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 B 3(2-2-5) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 B 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธีรพล สวา่งพื@น )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บวรจติ เมธาฤทธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276236
นายธีรพล สวา่งพื9น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276237

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพนมวฒัน์ ชื นฉิม
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) )A>�)สุขภาพจติชมุชน4073202 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A>�)การบริหารงานสาธารณสุข4073306 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 B 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 B 3(2-2-5) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 B 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพนมวฒัน ์ชืJนฉิม )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บวรจติ เมธาฤทธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276237
นายพนมวฒัน์ ชื นฉิม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276239

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอดิศกัดิV นพรตัน์
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) )A>�)สุขภาพจติชมุชน4073202 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A>�)การบริหารงานสาธารณสุข4073306 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 B 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 B 3(2-2-5) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 B 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอดศิกัดิv นพรตัน ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บวรจติ เมธาฤทธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276239
นายอดิศกัดิV นพรตัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276240

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอภวิา ปลาบู่ทอง
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) )A>�)สุขภาพจติชมุชน4073202 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A>�)การบริหารงานสาธารณสุข4073306 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 B 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 B 3(2-2-5) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 B 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอภวิา ปลาบู่ทอง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บวรจติ เมธาฤทธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276240
นายอภวิา ปลาบูท่อง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584276241

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอนิทร น่วมอนงค์
โปรแกรมวชิา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-76/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )A>�0การส่งเสริมสุขภาพส่วนบคุคลและชมุชน4072302 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) )A>�)สุขภาพจติชมุชน4073202 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A>�)การบริหารงานสาธารณสุข4073306 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การพฒันาสุขภาพชมุชน4073307 B 3(2-2-5) อ.รชัดาวลัย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )A>�0การวางแผนและประเมนิผลโครงการทางส4073502 B 3(3-0-6) อ.กลุวดี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) )A>�)การประชาสมัพนัธใ์นงานสาธารณสุข4073701 B 3(2-2-5) อ.บญุตา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406สมัมนาสาธารณสุข4073902 B 3(2-2-5) อ.ชดิชนก, อ.บญุตา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.รชัดาวลัย,์ อ.บวรจติ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) SU-406อ.กลุวดี C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอนิทร น่วมอนงค ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.บวรจติ เมธาฤทธิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

584276241
นายอนิทร น่วมอนงค์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหนึ งพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584277001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนฤมล โพธพิรหม  (ทนุ)
โปรแกรมวชิา ความม ั Jนคงคอมพวิเตอรแ์ละไซเบอร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-77/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�6ภาษาองักฤษเพืJอการสืJอสารทางวฒันธรร1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0�.6�) )A)�0 - Com, ศ.การเขยีนโปรแกรมบนเวบ็7103412 A 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) )A��), จ. (0�.6�-0).6�) )A)�0ความม ั Jนคงในการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์7112401 A 3(2-2-5) อ.สุกญัชลกิา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-06.6�) 600ทกัษะความม ั Jนคงคอมพวิเตอรแ์ละไซเบอ7114401 A 3(1-4-4) อ.อนุชาติ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )A��6สมัมนาความม ั Jนคงคอมพวิเตอรแ์ละไซเบ7114901 A 3(3-0-6) ผศ.สุวฒัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.โครงงานทางดา้นความม ั Jนคงคอมพวิเตอร์7114902 A 3(0-0-9) อ.กฤษดา
ศ. (06.6�-0�.6�) )A)�0 - Com, ศ.หวัขอ้พเิศษเกีJยวกบัความม ั Jนคงคอมพวิเต7114903 A 3(2-2-5) อ.กฤษดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนฤมล โพธิพรหม  (ทนุ) )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.พฤกษไ์พร เพง็พารา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 9

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584277001
นางสาวนฤมล โพธิพรหม  (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584277002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายโกศิลป์ บญุเรอืง
โปรแกรมวชิา ความม ั Jนคงคอมพวิเตอรแ์ละไซเบอร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-77/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0�.6�) )A)�0 - Com, ศ.การเขยีนโปรแกรมบนเวบ็7103412 A 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) )A��), จ. (0�.6�-0).6�) )A)�0ความม ั Jนคงในการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์7112401 A 3(2-2-5) อ.สุกญัชลกิา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-06.6�) 600ทกัษะความม ั Jนคงคอมพวิเตอรแ์ละไซเบอ7114401 A 3(1-4-4) อ.อนุชาติ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )A��6สมัมนาความม ั Jนคงคอมพวิเตอรแ์ละไซเบ7114901 A 3(3-0-6) ผศ.สุวฒัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.โครงงานทางดา้นความม ั Jนคงคอมพวิเตอร์7114902 A 3(0-0-9) อ.กฤษดา
ศ. (06.6�-0�.6�) )A)�0 - Com, ศ.หวัขอ้พเิศษเกีJยวกบัความม ั Jนคงคอมพวิเต7114903 A 3(2-2-5) อ.กฤษดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายโกศิลป์ บญุเรือง )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.พฤกษไ์พร เพง็พารา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 6

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584277002
นายโกศิลป์ บญุเรือง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584277003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายดุสติ อนิทจรีงั
โปรแกรมวชิา ความม ั Jนคงคอมพวิเตอรแ์ละไซเบอร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-77/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0�.6�) )A)�0 - Com, ศ.การเขยีนโปรแกรมบนเวบ็7103412 A 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) )A��), จ. (0�.6�-0).6�) )A)�0ความม ั Jนคงในการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์7112401 A 3(2-2-5) อ.สุกญัชลกิา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-06.6�) 600ทกัษะความม ั Jนคงคอมพวิเตอรแ์ละไซเบอ7114401 A 3(1-4-4) อ.อนุชาติ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )A��6สมัมนาความม ั Jนคงคอมพวิเตอรแ์ละไซเบ7114901 A 3(3-0-6) ผศ.สุวฒัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.โครงงานทางดา้นความม ั Jนคงคอมพวิเตอร์7114902 A 3(0-0-9) อ.กฤษดา
ศ. (06.6�-0�.6�) )A)�0 - Com, ศ.หวัขอ้พเิศษเกีJยวกบัความม ั Jนคงคอมพวิเต7114903 A 3(2-2-5) อ.กฤษดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายดุสติ อนิทจรีงั )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.พฤกษไ์พร เพง็พารา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 6

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584277003
นายดสุติ อนิทจรีงั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584277004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนวพล รณรงคฤ์ทธิV
โปรแกรมวชิา ความม ั Jนคงคอมพวิเตอรแ์ละไซเบอร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-77/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0�.6�) )A)�0 - Com, ศ.การเขยีนโปรแกรมบนเวบ็7103412 A 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) )A��), จ. (0�.6�-0).6�) )A)�0ความม ั Jนคงในการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์7112401 A 3(2-2-5) อ.สุกญัชลกิา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-06.6�) 600ทกัษะความม ั Jนคงคอมพวิเตอรแ์ละไซเบอ7114401 A 3(1-4-4) อ.อนุชาติ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )A��6สมัมนาความม ั Jนคงคอมพวิเตอรแ์ละไซเบ7114901 A 3(3-0-6) ผศ.สุวฒัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.โครงงานทางดา้นความม ั Jนคงคอมพวิเตอร์7114902 A 3(0-0-9) อ.กฤษดา
ศ. (06.6�-0�.6�) )A)�0 - Com, ศ.หวัขอ้พเิศษเกีJยวกบัความม ั Jนคงคอมพวิเต7114903 A 3(2-2-5) อ.กฤษดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนวพล รณรงคฤ์ทธิv )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.พฤกษไ์พร เพง็พารา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 6

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584277004
นายนวพล รณรงคฤ์ทธิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584277005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายภมิูนทร ์ชิณราช
โปรแกรมวชิา ความม ั Jนคงคอมพวิเตอรแ์ละไซเบอร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-77/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-0�.6�) )A)�0 - Com, ศ.การเขยีนโปรแกรมบนเวบ็7103412 A 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) )A��), จ. (0�.6�-0).6�) )A)�0ความม ั Jนคงในการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์7112401 A 3(2-2-5) อ.สุกญัชลกิา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-06.6�) 600ทกัษะความม ั Jนคงคอมพวิเตอรแ์ละไซเบอ7114401 A 3(1-4-4) อ.อนุชาติ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )A��6สมัมนาความม ั Jนคงคอมพวิเตอรแ์ละไซเบ7114901 A 3(3-0-6) ผศ.สุวฒัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.โครงงานทางดา้นความม ั Jนคงคอมพวิเตอร์7114902 A 3(0-0-9) อ.กฤษดา
ศ. (06.6�-0�.6�) )A)�0 - Com, ศ.หวัขอ้พเิศษเกีJยวกบัความม ั Jนคงคอมพวิเต7114903 A 3(2-2-5) อ.กฤษดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายภูมนิทร ์ชณิราช )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.พฤกษไ์พร เพง็พารา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 6

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584277005
นายภมิูนทร ์ชิณราช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584277006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายยรุนนัท ์เถื อนพงษ์
โปรแกรมวชิา ความม ั Jนคงคอมพวิเตอรแ์ละไซเบอร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-77/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�>ภาษาองักฤษเพืJอการสืJอสารทางธุรกจิ1550105 A 3(3-0-6) อ.ศิริกลุ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0�.6�) )A)�0 - Com, ศ.การเขยีนโปรแกรมบนเวบ็7103412 A 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0�.6�) )A��), จ. (0�.6�-0).6�) )A)�0ความม ั Jนคงในการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์7112401 A 3(2-2-5) อ.สุกญัชลกิา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-06.6�) 600ทกัษะความม ั Jนคงคอมพวิเตอรแ์ละไซเบอ7114401 A 3(1-4-4) อ.อนุชาติ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )A��6สมัมนาความม ั Jนคงคอมพวิเตอรแ์ละไซเบ7114901 A 3(3-0-6) ผศ.สุวฒัน์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.โครงงานทางดา้นความม ั Jนคงคอมพวิเตอร์7114902 A 3(0-0-9) อ.กฤษดา
ศ. (06.6�-0�.6�) )A)�0 - Com, ศ.หวัขอ้พเิศษเกีJยวกบัความม ั Jนคงคอมพวิเต7114903 A 3(2-2-5) อ.กฤษดา ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายยุรนนัท ์เถืJอนพงษ ์)

 16,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.พฤกษไ์พร เพง็พารา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 9

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

584277006
นายยรุนนัท ์เถื อนพงษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหกพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584280001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกญัญา ศกัดิVแสง
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-80/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 B 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 A 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G>�Cฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์)5003802 B 3(0-250) อ. ดร.ชมดาว,
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G>�Cอ. ดร.ศิริวรรณ
พฤ. (�E.6�-0).6�) Lab - พชืศาสตร์การผลติไมด้อกไมป้ระดบั5033301 A 3(2-2-5) ผศ.วรรณา, อ. ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) Lab - พชืศาสตร,์ ศ.ผศ.วรรณา, อ. ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0G��Cสารควบคุมการเจริญเตบิโตของพชื5033502 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริวรรณ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Cการผลติสตัวปี์ก5042101 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, อ. ดร.มนญัญา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกญัญา ศกัดิvแสง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ชณฎัตกิา คาํด ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 6

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584280001
นางสาวกญัญา ศกัดิVแสง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584280004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวบษุยามาศ จนัทรภ์กัดี
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-80/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 B 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 A 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G>�Cฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์)5003802 B 3(0-250) อ. ดร.ชมดาว,
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G>�Cอ. ดร.ศิริวรรณ
พฤ. (�E.6�-0).6�) Lab - พชืศาสตร์การผลติไมด้อกไมป้ระดบั5033301 A 3(2-2-5) ผศ.วรรณา, อ. ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) Lab - พชืศาสตร,์ ศ.ผศ.วรรณา, อ. ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0G��Cสารควบคุมการเจริญเตบิโตของพชื5033502 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริวรรณ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Cการผลติสตัวปี์ก5042101 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, อ. ดร.มนญัญา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวบษุยามาศ จนัทรภ์กัด ี)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ชณฎัตกิา คาํด ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 6

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584280004
นางสาวบษุยามาศ จนัทรภ์กัดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584280006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศจุนิธรา วงศส์รรค์
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-80/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 B 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 A 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0)�ความเป็นพลเมอืง2500103 B 3(3-0-6) อ.ประสทิธิv 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G>�Cฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์)5003802 B 3(0-250) อ. ดร.ชมดาว,
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G>�Cอ. ดร.ศิริวรรณ
พฤ. (�E.6�-0).6�) Lab - พชืศาสตร์การผลติไมด้อกไมป้ระดบั5033301 A 3(2-2-5) ผศ.วรรณา, อ. ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) Lab - พชืศาสตร,์ ศ.ผศ.วรรณา, อ. ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0G��Cสารควบคุมการเจริญเตบิโตของพชื5033502 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริวรรณ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Cการผลติสตัวปี์ก5042101 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, อ. ดร.มนญัญา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศุจนิธรา วงศส์รรค ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ชณฎัตกิา คาํด ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 9

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584280006
นางสาวศจุนิธรา วงศส์รรค์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584280008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุพตัรา สุรจินัทรา
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-80/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 B 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 A 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0)�ความเป็นพลเมอืง2500103 B 3(3-0-6) อ.ประสทิธิv 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G>�Cฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์)5003802 B 3(0-250) อ. ดร.ชมดาว,
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G>�Cอ. ดร.ศิริวรรณ
พฤ. (�E.6�-0).6�) Lab - พชืศาสตร์การผลติไมด้อกไมป้ระดบั5033301 A 3(2-2-5) ผศ.วรรณา, อ. ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) Lab - พชืศาสตร,์ ศ.ผศ.วรรณา, อ. ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0G��Cสารควบคุมการเจริญเตบิโตของพชื5033502 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริวรรณ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Cการผลติสตัวปี์ก5042101 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, อ. ดร.มนญัญา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุพตัรา สุริจนัทรา )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ชณฎัตกิา คาํด ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 9

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584280008
นางสาวสพุตัรา สรุิจนัทรา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584280014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพชรพล ปลื9มจติต์
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-80/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>6�ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 G 3(3-0-6) ผศ.ประอรนุช C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 B 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 A 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G>�Cฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์)5003802 B 3(0-250) อ. ดร.ชมดาว,
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G>�Cอ. ดร.ศิริวรรณ
พฤ. (�E.6�-0).6�) Lab - พชืศาสตร์การผลติไมด้อกไมป้ระดบั5033301 A 3(2-2-5) ผศ.วรรณา, อ. ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) Lab - พชืศาสตร,์ ศ.ผศ.วรรณา, อ. ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0G��Cสารควบคุมการเจริญเตบิโตของพชื5033502 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริวรรณ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Cการผลติสตัวปี์ก5042101 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, อ. ดร.มนญัญา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพชรพล ปลื@มจติต ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ชณฎัตกิา คาํด ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 9

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584280014
นายพชรพล ปลื9มจติต ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584280019

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสรลั สวสัดิมงคล
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-80/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>6�ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 G 3(3-0-6) ผศ.ประอรนุช C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 B 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 A 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G>�Cฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์)5003802 B 3(0-250) อ. ดร.ชมดาว,
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G>�Cอ. ดร.ศิริวรรณ
พฤ. (�E.6�-0).6�) Lab - พชืศาสตร์การผลติไมด้อกไมป้ระดบั5033301 A 3(2-2-5) ผศ.วรรณา, อ. ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) Lab - พชืศาสตร,์ ศ.ผศ.วรรณา, อ. ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0G��Cสารควบคุมการเจริญเตบิโตของพชื5033502 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริวรรณ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Cการผลติสตัวปี์ก5042101 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, อ. ดร.มนญัญา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสรลั สวสัดมิงคล )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ชณฎัตกิา คาํด ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 9

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584280019
นายสรลั สวสัดิมงคล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584280020

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุรเชษฐ ์จนัทรแ์จม่หลา้
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-80/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>6�ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 G 3(3-0-6) ผศ.ประอรนุช C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 B 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 A 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G>�Cฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์)5003802 B 3(0-250) อ. ดร.ชมดาว,
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G>�Cอ. ดร.ศิริวรรณ
พฤ. (�E.6�-0).6�) Lab - พชืศาสตร์การผลติไมด้อกไมป้ระดบั5033301 A 3(2-2-5) ผศ.วรรณา, อ. ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) Lab - พชืศาสตร,์ ศ.ผศ.วรรณา, อ. ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0G��Cสารควบคุมการเจริญเตบิโตของพชื5033502 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริวรรณ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Cการผลติสตัวปี์ก5042101 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, อ. ดร.มนญัญา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุรเชษฐ ์จนัทรแ์จ่มหลา้ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ชณฎัตกิา คาํด ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 9

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584280020
นายสรุเชษฐ ์จนัทรแ์จม่หลา้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584280021

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายโสภณ อนัตะโก
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-80/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>6�ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 G 3(3-0-6) ผศ.ประอรนุช C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 B 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 A 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G>�Cฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์)5003802 B 3(0-250) อ. ดร.ชมดาว,
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G>�Cอ. ดร.ศิริวรรณ
พฤ. (�E.6�-0).6�) Lab - พชืศาสตร์การผลติไมด้อกไมป้ระดบั5033301 A 3(2-2-5) ผศ.วรรณา, อ. ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) Lab - พชืศาสตร,์ ศ.ผศ.วรรณา, อ. ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0G��Cสารควบคุมการเจริญเตบิโตของพชื5033502 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริวรรณ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Cการผลติสตัวปี์ก5042101 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, อ. ดร.มนญัญา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายโสภณ อนัตะโก )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ชณฎัตกิา คาํด ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 9

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584280021
นายโสภณ อนัตะโก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584280022

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอนุรกัษ ์เสยีงใหญ่
โปรแกรมวชิา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5842-80/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>6�ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 G 3(3-0-6) ผศ.ประอรนุช C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 B 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-403ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 A 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G>�Cฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์)5003802 B 3(0-250) อ. ดร.ชมดาว,
พฤ. (06.6�-0C.6�) 0G>�Cอ. ดร.ศิริวรรณ
พฤ. (�E.6�-0).6�) Lab - พชืศาสตร์การผลติไมด้อกไมป้ระดบั5033301 A 3(2-2-5) ผศ.วรรณา, อ. ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) Lab - พชืศาสตร,์ ศ.ผศ.วรรณา, อ. ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0G��Cสารควบคุมการเจริญเตบิโตของพชื5033502 A 3(2-2-5) อ. ดร.ศิริวรรณ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0G>�Cการผลติสตัวปี์ก5042101 A 3(2-2-5) อ.สาํรวย, อ. ดร.มนญัญา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอนุรกัษ ์เสยีงใหญ่ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ชณฎัตกิา คาํด ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12
 9

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

584280022
นายอนุรกัษ ์เสยีงใหญ่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสองพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584305105

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนชัชา เฟื องฟู
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5843-05/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) )6>)ปรชัญาการพฒันาชมุชน2533207 A 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�Aสวสัดกิารชมุชน2533304 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A��)ภาวะผูน้าํชมุชนกบักระบวนการทางสงัคม2533405 A 3(3-0-6) อ.พนสั ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )A��Aการจดัการความขดัแยง้ในงานพฒันาชมุช2533406 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.กอบกลุ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A��AเทคโนโลยทีีJเหมาะสมสาํหรบัการพฒันาชุ2533407 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )A��0คอมพวิเตอรเ์พืJอการพฒันาชมุชน2533410 A 3(3-0-6) อ. ดร.อนุรกัษ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A��Aสหกรณ์ชมุชน2533411 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนชัชา เฟืJ องฟู )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.กอบกลุ วศิิษฎส์รศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584305105
นางสาวนชัชา เฟื องฟู

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584305107

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวประภาวรรณ ตว้มสี
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5843-05/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) )6>)ปรชัญาการพฒันาชมุชน2533207 A 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�Aสวสัดกิารชมุชน2533304 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A��)ภาวะผูน้าํชมุชนกบักระบวนการทางสงัคม2533405 A 3(3-0-6) อ.พนสั ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )A��Aการจดัการความขดัแยง้ในงานพฒันาชมุช2533406 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.กอบกลุ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A��AเทคโนโลยทีีJเหมาะสมสาํหรบัการพฒันาชุ2533407 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )A��0คอมพวิเตอรเ์พืJอการพฒันาชมุชน2533410 A 3(3-0-6) อ. ดร.อนุรกัษ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A��Aสหกรณ์ชมุชน2533411 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวประภาวรรณ ตว้มส ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.กอบกลุ วศิิษฎส์รศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584305107
นางสาวประภาวรรณ ตว้มสี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584305108

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรมณี ติ งต ั9งวงศ์
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5843-05/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) )6>)ปรชัญาการพฒันาชมุชน2533207 A 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�Aสวสัดกิารชมุชน2533304 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A��)ภาวะผูน้าํชมุชนกบักระบวนการทางสงัคม2533405 A 3(3-0-6) อ.พนสั ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )A��Aการจดัการความขดัแยง้ในงานพฒันาชมุช2533406 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.กอบกลุ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A��AเทคโนโลยทีีJเหมาะสมสาํหรบัการพฒันาชุ2533407 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )A��0คอมพวิเตอรเ์พืJอการพฒันาชมุชน2533410 A 3(3-0-6) อ. ดร.อนุรกัษ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A��Aสหกรณ์ชมุชน2533411 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพรมณี ติJงต ั@งวงศ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.กอบกลุ วศิิษฎส์รศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584305108
นางสาวพรมณี ติ งต ั9งวงศ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584305109

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุง่นภา นพการ
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5843-05/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) )6>)ปรชัญาการพฒันาชมุชน2533207 A 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�Aสวสัดกิารชมุชน2533304 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A��)ภาวะผูน้าํชมุชนกบักระบวนการทางสงัคม2533405 A 3(3-0-6) อ.พนสั ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )A��Aการจดัการความขดัแยง้ในงานพฒันาชมุช2533406 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.กอบกลุ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A��AเทคโนโลยทีีJเหมาะสมสาํหรบัการพฒันาชุ2533407 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )A��0คอมพวิเตอรเ์พืJอการพฒันาชมุชน2533410 A 3(3-0-6) อ. ดร.อนุรกัษ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A��Aสหกรณ์ชมุชน2533411 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรุ่งนภา นพการ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.กอบกลุ วศิิษฎส์รศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584305109
นางสาวรุ่งนภา นพการ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584305111

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุจนินัท ์กณัฑกูล
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5843-05/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) )6>)ปรชัญาการพฒันาชมุชน2533207 A 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�Aสวสัดกิารชมุชน2533304 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A��)ภาวะผูน้าํชมุชนกบักระบวนการทางสงัคม2533405 A 3(3-0-6) อ.พนสั ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )A��Aการจดัการความขดัแยง้ในงานพฒันาชมุช2533406 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.กอบกลุ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A��AเทคโนโลยทีีJเหมาะสมสาํหรบัการพฒันาชุ2533407 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )A��0คอมพวิเตอรเ์พืJอการพฒันาชมุชน2533410 A 3(3-0-6) อ. ดร.อนุรกัษ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A��Aสหกรณ์ชมุชน2533411 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุจนินัท ์กณัฑกูล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.กอบกลุ วศิิษฎส์รศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584305111
นางสาวสจุนินัท ์กณัฑกูล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584305113

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุพตัรา ลาํภู
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5843-05/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) )6>)ปรชัญาการพฒันาชมุชน2533207 A 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�Aสวสัดกิารชมุชน2533304 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A��)ภาวะผูน้าํชมุชนกบักระบวนการทางสงัคม2533405 A 3(3-0-6) อ.พนสั ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )A��Aการจดัการความขดัแยง้ในงานพฒันาชมุช2533406 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.กอบกลุ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A��AเทคโนโลยทีีJเหมาะสมสาํหรบัการพฒันาชุ2533407 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )A��0คอมพวิเตอรเ์พืJอการพฒันาชมุชน2533410 A 3(3-0-6) อ. ดร.อนุรกัษ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A��Aสหกรณ์ชมุชน2533411 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุพตัรา ลาํภู )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.กอบกลุ วศิิษฎส์รศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584305113
นางสาวสพุตัรา ลาํภู

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584305117

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอาทติยา สุขปรุง
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5843-05/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) )6>)ปรชัญาการพฒันาชมุชน2533207 A 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�Aสวสัดกิารชมุชน2533304 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A��)ภาวะผูน้าํชมุชนกบักระบวนการทางสงัคม2533405 A 3(3-0-6) อ.พนสั ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )A��Aการจดัการความขดัแยง้ในงานพฒันาชมุช2533406 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.กอบกลุ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A��AเทคโนโลยทีีJเหมาะสมสาํหรบัการพฒันาชุ2533407 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )A��0คอมพวิเตอรเ์พืJอการพฒันาชมุชน2533410 A 3(3-0-6) อ. ดร.อนุรกัษ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A��Aสหกรณ์ชมุชน2533411 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอาทติยา สุขปรุง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.กอบกลุ วศิิษฎส์รศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584305117
นางสาวอาทติยา สขุปรุง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584305122

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายทวศีกัดิV กลาบทอง
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5843-05/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) )6>)ปรชัญาการพฒันาชมุชน2533207 A 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�Aสวสัดกิารชมุชน2533304 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A��)ภาวะผูน้าํชมุชนกบักระบวนการทางสงัคม2533405 A 3(3-0-6) อ.พนสั ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )A��Aการจดัการความขดัแยง้ในงานพฒันาชมุช2533406 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.กอบกลุ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A��AเทคโนโลยทีีJเหมาะสมสาํหรบัการพฒันาชุ2533407 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )A��0คอมพวิเตอรเ์พืJอการพฒันาชมุชน2533410 A 3(3-0-6) อ. ดร.อนุรกัษ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A��Aสหกรณ์ชมุชน2533411 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายทวศีกัดิv กลาบทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.กอบกลุ วศิิษฎส์รศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584305122
นายทวศีกัดิV กลาบทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584305126

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวทิยา กาํชุน
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5843-05/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) )6>)ปรชัญาการพฒันาชมุชน2533207 A 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�Aสวสัดกิารชมุชน2533304 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A��)ภาวะผูน้าํชมุชนกบักระบวนการทางสงัคม2533405 A 3(3-0-6) อ.พนสั ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )A��Aการจดัการความขดัแยง้ในงานพฒันาชมุช2533406 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.กอบกลุ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A��AเทคโนโลยทีีJเหมาะสมสาํหรบัการพฒันาชุ2533407 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )A��0คอมพวิเตอรเ์พืJอการพฒันาชมุชน2533410 A 3(3-0-6) อ. ดร.อนุรกัษ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A��Aสหกรณ์ชมุชน2533411 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวทิยา กาํชนุ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.กอบกลุ วศิิษฎส์รศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584305126
นายวทิยา กาํชนุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584305127

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศิรวิฒัน์ หญีตสาํรตั
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5843-05/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) )6>)ปรชัญาการพฒันาชมุชน2533207 A 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�Aสวสัดกิารชมุชน2533304 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A��)ภาวะผูน้าํชมุชนกบักระบวนการทางสงัคม2533405 A 3(3-0-6) อ.พนสั ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )A��Aการจดัการความขดัแยง้ในงานพฒันาชมุช2533406 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.กอบกลุ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A��AเทคโนโลยทีีJเหมาะสมสาํหรบัการพฒันาชุ2533407 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )A��0คอมพวิเตอรเ์พืJอการพฒันาชมุชน2533410 A 3(3-0-6) อ. ดร.อนุรกัษ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A��Aสหกรณ์ชมุชน2533411 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศิริวฒัน ์หญตีสาํรตั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.กอบกลุ วศิิษฎส์รศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584305127
นายศิริวฒัน์ หญีตสาํรตั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584305131

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทพิวรรณ ทมิครบั
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5843-05/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) )6>)ปรชัญาการพฒันาชมุชน2533207 A 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�Aสวสัดกิารชมุชน2533304 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A��)ภาวะผูน้าํชมุชนกบักระบวนการทางสงัคม2533405 A 3(3-0-6) อ.พนสั ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )A��Aการจดัการความขดัแยง้ในงานพฒันาชมุช2533406 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.กอบกลุ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )A��AเทคโนโลยทีีJเหมาะสมสาํหรบัการพฒันาชุ2533407 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )A��0คอมพวิเตอรเ์พืJอการพฒันาชมุชน2533410 A 3(3-0-6) อ. ดร.อนุรกัษ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A��Aสหกรณ์ชมุชน2533411 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวทพิวรรณ ทมิครบั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.กอบกลุ วศิิษฎส์รศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584305131
นางสาวทพิวรรณ ทมิครบั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584305201

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจารุกญัญ ์โปรง่จติร
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5843-05/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) SU-409ปรชัญาการพฒันาชมุชน2533207 B 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�Aสวสัดกิารชมุชน2533304 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>0ภาวะผูน้าํชมุชนกบักระบวนการทางสงัคม2533405 B 3(3-0-6) อ.พนสั ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0)Cการจดัการความขดัแยง้ในงานพฒันาชมุช2533406 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.กอบกลุ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)AเทคโนโลยทีีJเหมาะสมสาํหรบัการพฒันาชุ2533407 B 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>�)คอมพวิเตอรเ์พืJอการพฒันาชมุชน2533410 B 3(3-0-6) อ. ดร.อนุรกัษ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A��Aสหกรณ์ชมุชน2533411 B 3(3-0-6) อ.ไพลนิ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจารุกญัญ ์โปร่งจติร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.กอบกลุ วศิิษฎส์รศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584305201
นางสาวจารุกญัญ ์โปร่งจติร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584305202

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑามาศ กลา้หาญ
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5843-05/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) SU-409ปรชัญาการพฒันาชมุชน2533207 B 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�Aสวสัดกิารชมุชน2533304 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>0ภาวะผูน้าํชมุชนกบักระบวนการทางสงัคม2533405 B 3(3-0-6) อ.พนสั ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0)Cการจดัการความขดัแยง้ในงานพฒันาชมุช2533406 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.กอบกลุ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)AเทคโนโลยทีีJเหมาะสมสาํหรบัการพฒันาชุ2533407 B 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>�)คอมพวิเตอรเ์พืJอการพฒันาชมุชน2533410 B 3(3-0-6) อ. ดร.อนุรกัษ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A��Aสหกรณ์ชมุชน2533411 B 3(3-0-6) อ.ไพลนิ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุามาศ กลา้หาญ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.กอบกลุ วศิิษฎส์รศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584305202
นางสาวจุฑามาศ กลา้หาญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584305203

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชลธชิา ถี ถว้น
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5843-05/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) SU-409ปรชัญาการพฒันาชมุชน2533207 B 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�Aสวสัดกิารชมุชน2533304 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>0ภาวะผูน้าํชมุชนกบักระบวนการทางสงัคม2533405 B 3(3-0-6) อ.พนสั ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0)Cการจดัการความขดัแยง้ในงานพฒันาชมุช2533406 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.กอบกลุ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)AเทคโนโลยทีีJเหมาะสมสาํหรบัการพฒันาชุ2533407 B 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>�)คอมพวิเตอรเ์พืJอการพฒันาชมุชน2533410 B 3(3-0-6) อ. ดร.อนุรกัษ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A��Aสหกรณ์ชมุชน2533411 B 3(3-0-6) อ.ไพลนิ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชลธิชา ถีJถว้น )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.กอบกลุ วศิิษฎส์รศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584305203
นางสาวชลธิชา ถี ถว้น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584305206

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเนตรนภา รุม่รวย
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5843-05/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) SU-409ปรชัญาการพฒันาชมุชน2533207 B 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�Aสวสัดกิารชมุชน2533304 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>0ภาวะผูน้าํชมุชนกบักระบวนการทางสงัคม2533405 B 3(3-0-6) อ.พนสั ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0)Cการจดัการความขดัแยง้ในงานพฒันาชมุช2533406 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.กอบกลุ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)AเทคโนโลยทีีJเหมาะสมสาํหรบัการพฒันาชุ2533407 B 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>�)คอมพวิเตอรเ์พืJอการพฒันาชมุชน2533410 B 3(3-0-6) อ. ดร.อนุรกัษ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A��Aสหกรณ์ชมุชน2533411 B 3(3-0-6) อ.ไพลนิ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเนตรนภา รุ่มรวย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.กอบกลุ วศิิษฎส์รศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584305206
นางสาวเนตรนภา รุ่มรวย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584305207

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปรางทพิย ์วรรณเผือก
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5843-05/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) SU-409ปรชัญาการพฒันาชมุชน2533207 B 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�Aสวสัดกิารชมุชน2533304 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>0ภาวะผูน้าํชมุชนกบักระบวนการทางสงัคม2533405 B 3(3-0-6) อ.พนสั ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0)Cการจดัการความขดัแยง้ในงานพฒันาชมุช2533406 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.กอบกลุ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)AเทคโนโลยทีีJเหมาะสมสาํหรบัการพฒันาชุ2533407 B 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>�)คอมพวิเตอรเ์พืJอการพฒันาชมุชน2533410 B 3(3-0-6) อ. ดร.อนุรกัษ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A��Aสหกรณ์ชมุชน2533411 B 3(3-0-6) อ.ไพลนิ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปรางทพิย ์วรรณเผอืก )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.กอบกลุ วศิิษฎส์รศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584305207
นางสาวปรางทพิย ์วรรณเผือก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584305208

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวยวุดี สาบตุร
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5843-05/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) SU-409ปรชัญาการพฒันาชมุชน2533207 B 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�Aสวสัดกิารชมุชน2533304 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>0ภาวะผูน้าํชมุชนกบักระบวนการทางสงัคม2533405 B 3(3-0-6) อ.พนสั ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0)Cการจดัการความขดัแยง้ในงานพฒันาชมุช2533406 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.กอบกลุ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)AเทคโนโลยทีีJเหมาะสมสาํหรบัการพฒันาชุ2533407 B 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>�)คอมพวิเตอรเ์พืJอการพฒันาชมุชน2533410 B 3(3-0-6) อ. ดร.อนุรกัษ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A��Aสหกรณ์ชมุชน2533411 B 3(3-0-6) อ.ไพลนิ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวยุวด ีสาบตุร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.กอบกลุ วศิิษฎส์รศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584305208
นางสาวยวุดี สาบตุร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584305210

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสริริตัน์ ซอ้นจนัดี
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5843-05/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) SU-409ปรชัญาการพฒันาชมุชน2533207 B 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�Aสวสัดกิารชมุชน2533304 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>0ภาวะผูน้าํชมุชนกบักระบวนการทางสงัคม2533405 B 3(3-0-6) อ.พนสั ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0)Cการจดัการความขดัแยง้ในงานพฒันาชมุช2533406 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.กอบกลุ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)AเทคโนโลยทีีJเหมาะสมสาํหรบัการพฒันาชุ2533407 B 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>�)คอมพวิเตอรเ์พืJอการพฒันาชมุชน2533410 B 3(3-0-6) อ. ดร.อนุรกัษ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A��Aสหกรณ์ชมุชน2533411 B 3(3-0-6) อ.ไพลนิ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสริิรตัน ์ซอ้นจนัด ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.กอบกลุ วศิิษฎส์รศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584305210
นางสาวสริิรตัน์ ซอ้นจนัดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584305211

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุชานุช สรรเสรญิ
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5843-05/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) SU-409ปรชัญาการพฒันาชมุชน2533207 B 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�Aสวสัดกิารชมุชน2533304 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>0ภาวะผูน้าํชมุชนกบักระบวนการทางสงัคม2533405 B 3(3-0-6) อ.พนสั ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0)Cการจดัการความขดัแยง้ในงานพฒันาชมุช2533406 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.กอบกลุ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)AเทคโนโลยทีีJเหมาะสมสาํหรบัการพฒันาชุ2533407 B 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>�)คอมพวิเตอรเ์พืJอการพฒันาชมุชน2533410 B 3(3-0-6) อ. ดร.อนุรกัษ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A��Aสหกรณ์ชมุชน2533411 B 3(3-0-6) อ.ไพลนิ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุชานุช สรรเสริญ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.กอบกลุ วศิิษฎส์รศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584305211
นางสาวสชุานุช สรรเสริญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584305212

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุนทรวีรรณ วงษศ์รแีกว้
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5843-05/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) SU-409ปรชัญาการพฒันาชมุชน2533207 B 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�Aสวสัดกิารชมุชน2533304 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>0ภาวะผูน้าํชมุชนกบักระบวนการทางสงัคม2533405 B 3(3-0-6) อ.พนสั ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0)Cการจดัการความขดัแยง้ในงานพฒันาชมุช2533406 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.กอบกลุ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)AเทคโนโลยทีีJเหมาะสมสาํหรบัการพฒันาชุ2533407 B 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>�)คอมพวิเตอรเ์พืJอการพฒันาชมุชน2533410 B 3(3-0-6) อ. ดร.อนุรกัษ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A��Aสหกรณ์ชมุชน2533411 B 3(3-0-6) อ.ไพลนิ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุนทรีวรรณ วงษศ์รีแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.กอบกลุ วศิิษฎส์รศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584305212
นางสาวสนุทรีวรรณ วงษศ์รีแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584305215

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอนญัญา แตงนอ้ย
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5843-05/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) SU-409ปรชัญาการพฒันาชมุชน2533207 B 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�Aสวสัดกิารชมุชน2533304 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>0ภาวะผูน้าํชมุชนกบักระบวนการทางสงัคม2533405 B 3(3-0-6) อ.พนสั ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0)Cการจดัการความขดัแยง้ในงานพฒันาชมุช2533406 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.กอบกลุ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)AเทคโนโลยทีีJเหมาะสมสาํหรบัการพฒันาชุ2533407 B 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>�)คอมพวิเตอรเ์พืJอการพฒันาชมุชน2533410 B 3(3-0-6) อ. ดร.อนุรกัษ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A��Aสหกรณ์ชมุชน2533411 B 3(3-0-6) อ.ไพลนิ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอนญัญา แตงนอ้ย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.กอบกลุ วศิิษฎส์รศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584305215
นางสาวอนญัญา แตงนอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584305216

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอญัชนา ดีไสว
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5843-05/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) SU-409ปรชัญาการพฒันาชมุชน2533207 B 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�Aสวสัดกิารชมุชน2533304 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>0ภาวะผูน้าํชมุชนกบักระบวนการทางสงัคม2533405 B 3(3-0-6) อ.พนสั ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0)Cการจดัการความขดัแยง้ในงานพฒันาชมุช2533406 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.กอบกลุ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)AเทคโนโลยทีีJเหมาะสมสาํหรบัการพฒันาชุ2533407 B 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>�)คอมพวิเตอรเ์พืJอการพฒันาชมุชน2533410 B 3(3-0-6) อ. ดร.อนุรกัษ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A��Aสหกรณ์ชมุชน2533411 B 3(3-0-6) อ.ไพลนิ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอญัชนา ดไีสว )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.กอบกลุ วศิิษฎส์รศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584305216
นางสาวอญัชนา ดีไสว

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584305217

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวไอยลดา นิลเขียว
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5843-05/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) SU-409ปรชัญาการพฒันาชมุชน2533207 B 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�Aสวสัดกิารชมุชน2533304 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>0ภาวะผูน้าํชมุชนกบักระบวนการทางสงัคม2533405 B 3(3-0-6) อ.พนสั ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0)Cการจดัการความขดัแยง้ในงานพฒันาชมุช2533406 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.กอบกลุ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)AเทคโนโลยทีีJเหมาะสมสาํหรบัการพฒันาชุ2533407 B 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>�)คอมพวิเตอรเ์พืJอการพฒันาชมุชน2533410 B 3(3-0-6) อ. ดร.อนุรกัษ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A��Aสหกรณ์ชมุชน2533411 B 3(3-0-6) อ.ไพลนิ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวไอยลดา นิลเขยีว )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.กอบกลุ วศิิษฎส์รศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584305217
นางสาวไอยลดา นิลเขียว

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584305221

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายทณีย ์พนัธส์ี
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5843-05/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) SU-409ปรชัญาการพฒันาชมุชน2533207 B 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�Aสวสัดกิารชมุชน2533304 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>0ภาวะผูน้าํชมุชนกบักระบวนการทางสงัคม2533405 B 3(3-0-6) อ.พนสั ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0)Cการจดัการความขดัแยง้ในงานพฒันาชมุช2533406 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.กอบกลุ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)AเทคโนโลยทีีJเหมาะสมสาํหรบัการพฒันาชุ2533407 B 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>�)คอมพวิเตอรเ์พืJอการพฒันาชมุชน2533410 B 3(3-0-6) อ. ดร.อนุรกัษ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A��Aสหกรณ์ชมุชน2533411 B 3(3-0-6) อ.ไพลนิ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายทณีย ์พนัธส์ ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.กอบกลุ วศิิษฎส์รศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584305221
นายทณีย ์พนัธส์ี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584305224

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายภานุเดช เดชเรอืง
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5843-05/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) SU-409ปรชัญาการพฒันาชมุชน2533207 B 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�Aสวสัดกิารชมุชน2533304 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>0ภาวะผูน้าํชมุชนกบักระบวนการทางสงัคม2533405 B 3(3-0-6) อ.พนสั ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0)Cการจดัการความขดัแยง้ในงานพฒันาชมุช2533406 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.กอบกลุ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)AเทคโนโลยทีีJเหมาะสมสาํหรบัการพฒันาชุ2533407 B 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>�)คอมพวิเตอรเ์พืJอการพฒันาชมุชน2533410 B 3(3-0-6) อ. ดร.อนุรกัษ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A��Aสหกรณ์ชมุชน2533411 B 3(3-0-6) อ.ไพลนิ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายภานุเดช เดชเรือง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.กอบกลุ วศิิษฎส์รศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584305224
นายภานุเดช เดชเรือง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584305225

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวฒันา งามขํา
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5843-05/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) SU-409ปรชัญาการพฒันาชมุชน2533207 B 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�Aสวสัดกิารชมุชน2533304 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>0ภาวะผูน้าํชมุชนกบักระบวนการทางสงัคม2533405 B 3(3-0-6) อ.พนสั ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0)Cการจดัการความขดัแยง้ในงานพฒันาชมุช2533406 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.กอบกลุ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)AเทคโนโลยทีีJเหมาะสมสาํหรบัการพฒันาชุ2533407 B 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>�)คอมพวิเตอรเ์พืJอการพฒันาชมุชน2533410 B 3(3-0-6) อ. ดร.อนุรกัษ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A��Aสหกรณ์ชมุชน2533411 B 3(3-0-6) อ.ไพลนิ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวฒันา งามขาํ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.กอบกลุ วศิิษฎส์รศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584305225
นายวฒันา งามขํา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584305226

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศรณัย ์ชูดวง
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5843-05/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) SU-409ปรชัญาการพฒันาชมุชน2533207 B 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�Aสวสัดกิารชมุชน2533304 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>0ภาวะผูน้าํชมุชนกบักระบวนการทางสงัคม2533405 B 3(3-0-6) อ.พนสั ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0)Cการจดัการความขดัแยง้ในงานพฒันาชมุช2533406 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.กอบกลุ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)AเทคโนโลยทีีJเหมาะสมสาํหรบัการพฒันาชุ2533407 B 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>�)คอมพวิเตอรเ์พืJอการพฒันาชมุชน2533410 B 3(3-0-6) อ. ดร.อนุรกัษ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A��Aสหกรณ์ชมุชน2533411 B 3(3-0-6) อ.ไพลนิ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศรณัย ์ชูดวง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.กอบกลุ วศิิษฎส์รศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584305226
นายศรณัย ์ชูดวง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584305229

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอภสิทิธิV พรมเมศ
โปรแกรมวชิา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี> ปี

5843-05/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) SU-409ปรชัญาการพฒันาชมุชน2533207 B 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )A>�Aสวสัดกิารชมุชน2533304 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>0ภาวะผูน้าํชมุชนกบักระบวนการทางสงัคม2533405 B 3(3-0-6) อ.พนสั ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0)Cการจดัการความขดัแยง้ในงานพฒันาชมุช2533406 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.กอบกลุ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0)AเทคโนโลยทีีJเหมาะสมสาํหรบัการพฒันาชุ2533407 B 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>�)คอมพวิเตอรเ์พืJอการพฒันาชมุชน2533410 B 3(3-0-6) อ. ดร.อนุรกัษ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A��Aสหกรณ์ชมุชน2533411 B 3(3-0-6) อ.ไพลนิ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอภสิทิธิv พรมเมศ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.กอบกลุ วศิิษฎส์รศกัดิv )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584305229
นายอภสิทิธิV พรมเมศ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584313001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัทมิา หลกัแหลม
โปรแกรมวชิา สารสนเทศศาสตรแ์ละบรรณารกัษศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5843-13/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0>6�ภาษาจนีเบื@องตน้1570101 B 3(3-0-6) อ.ปภสัสร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>>0การจดัการลูกคา้สมัพนัธ์1632303 A 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-409การจดัการสารสนเทศสาํนกังาน1633301 A 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) สาํนกัวทิยบริการหอ้งสมดุเฉพาะและศูนยส์ารสนเทศ1633307 A 3(3-0-6) อ.ปิยวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) สาํนกัวทิยบริการหอ้งสมดุดจิทิลั1633602 A 3(3-0-6) อ.สญัญา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) สาํนกัวทิยบริการการปรบัแต่งและการเผยแพร่สารสนเทศ1633604 A 3(3-0-6) อ.สญัญา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) )6��ระเบยีบวธิีวจิยัทางสารสนเทศศาสตรแ์ละ1634901 A 3(2-2-5) ผศ.ประอรนุช 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจนัทมิา หลกัแหลม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ประอรนุช โปร่งมณีกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584313001
นางสาวจนัทมิา หลกัแหลม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584313003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชุลรีตัน์ มาเจรญิ
โปรแกรมวชิา สารสนเทศศาสตรแ์ละบรรณารกัษศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5843-13/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0>6�ภาษาจนีเบื@องตน้1570101 B 3(3-0-6) อ.ปภสัสร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>>0การจดัการลูกคา้สมัพนัธ์1632303 A 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-409การจดัการสารสนเทศสาํนกังาน1633301 A 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) สาํนกัวทิยบริการหอ้งสมดุเฉพาะและศูนยส์ารสนเทศ1633307 A 3(3-0-6) อ.ปิยวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) สาํนกัวทิยบริการหอ้งสมดุดจิทิลั1633602 A 3(3-0-6) อ.สญัญา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) สาํนกัวทิยบริการการปรบัแต่งและการเผยแพร่สารสนเทศ1633604 A 3(3-0-6) อ.สญัญา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) )6��ระเบยีบวธิีวจิยัทางสารสนเทศศาสตรแ์ละ1634901 A 3(2-2-5) ผศ.ประอรนุช 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชลุรีตัน ์มาเจริญ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ประอรนุช โปร่งมณีกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584313003
นางสาวชลุรีตัน์ มาเจริญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584313004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฐฐิฐฐิา ชิตรตัฐา
โปรแกรมวชิา สารสนเทศศาสตรแ์ละบรรณารกัษศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5843-13/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>>0การจดัการลูกคา้สมัพนัธ์1632303 A 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-409การจดัการสารสนเทศสาํนกังาน1633301 A 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) สาํนกัวทิยบริการหอ้งสมดุเฉพาะและศูนยส์ารสนเทศ1633307 A 3(3-0-6) อ.ปิยวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) สาํนกัวทิยบริการหอ้งสมดุดจิทิลั1633602 A 3(3-0-6) อ.สญัญา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) สาํนกัวทิยบริการการปรบัแต่งและการเผยแพร่สารสนเทศ1633604 A 3(3-0-6) อ.สญัญา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) )6��ระเบยีบวธิีวจิยัทางสารสนเทศศาสตรแ์ละ1634901 A 3(2-2-5) ผศ.ประอรนุช 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวฐฐิฐฐิา ชติรตัฐา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ประอรนุช โปร่งมณีกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584313004
นางสาวฐฐิฐฐิา ชิตรตัฐา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584313006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐสุดา เผือกทอง
โปรแกรมวชิา สารสนเทศศาสตรแ์ละบรรณารกัษศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5843-13/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0>6�ภาษาจนีเบื@องตน้1570101 B 3(3-0-6) อ.ปภสัสร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>>0การจดัการลูกคา้สมัพนัธ์1632303 A 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-409การจดัการสารสนเทศสาํนกังาน1633301 A 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) สาํนกัวทิยบริการหอ้งสมดุเฉพาะและศูนยส์ารสนเทศ1633307 A 3(3-0-6) อ.ปิยวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) สาํนกัวทิยบริการหอ้งสมดุดจิทิลั1633602 A 3(3-0-6) อ.สญัญา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) สาํนกัวทิยบริการการปรบัแต่งและการเผยแพร่สารสนเทศ1633604 A 3(3-0-6) อ.สญัญา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) )6��ระเบยีบวธิีวจิยัทางสารสนเทศศาสตรแ์ละ1634901 A 3(2-2-5) ผศ.ประอรนุช 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัสุดา เผอืกทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ประอรนุช โปร่งมณีกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584313006
นางสาวณัฐสดุา เผือกทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584313007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนิสา สุกสี
โปรแกรมวชิา สารสนเทศศาสตรแ์ละบรรณารกัษศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5843-13/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0>6�ภาษาจนีเบื@องตน้1570101 B 3(3-0-6) อ.ปภสัสร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>>0การจดัการลูกคา้สมัพนัธ์1632303 A 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-409การจดัการสารสนเทศสาํนกังาน1633301 A 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) สาํนกัวทิยบริการหอ้งสมดุเฉพาะและศูนยส์ารสนเทศ1633307 A 3(3-0-6) อ.ปิยวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) สาํนกัวทิยบริการหอ้งสมดุดจิทิลั1633602 A 3(3-0-6) อ.สญัญา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) สาํนกัวทิยบริการการปรบัแต่งและการเผยแพร่สารสนเทศ1633604 A 3(3-0-6) อ.สญัญา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) )6��ระเบยีบวธิีวจิยัทางสารสนเทศศาสตรแ์ละ1634901 A 3(2-2-5) ผศ.ประอรนุช 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธนิสา สุกส ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ประอรนุช โปร่งมณีกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584313007
นางสาวธนิสา สกุสี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584313009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวบษุยา แกว้ทอง
โปรแกรมวชิา สารสนเทศศาสตรแ์ละบรรณารกัษศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5843-13/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0>6�ภาษาจนีเบื@องตน้1570101 B 3(3-0-6) อ.ปภสัสร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>>0การจดัการลูกคา้สมัพนัธ์1632303 A 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-409การจดัการสารสนเทศสาํนกังาน1633301 A 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) สาํนกัวทิยบริการหอ้งสมดุเฉพาะและศูนยส์ารสนเทศ1633307 A 3(3-0-6) อ.ปิยวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) สาํนกัวทิยบริการหอ้งสมดุดจิทิลั1633602 A 3(3-0-6) อ.สญัญา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) สาํนกัวทิยบริการการปรบัแต่งและการเผยแพร่สารสนเทศ1633604 A 3(3-0-6) อ.สญัญา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) )6��ระเบยีบวธิีวจิยัทางสารสนเทศศาสตรแ์ละ1634901 A 3(2-2-5) ผศ.ประอรนุช 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวบษุยา แกว้ทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ประอรนุช โปร่งมณีกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584313009
นางสาวบษุยา แกว้ทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584313011

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรตันากร สงัขทรพัย์
โปรแกรมวชิา สารสนเทศศาสตรแ์ละบรรณารกัษศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5843-13/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0>6�ภาษาจนีเบื@องตน้1570101 B 3(3-0-6) อ.ปภสัสร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>>0การจดัการลูกคา้สมัพนัธ์1632303 A 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-409การจดัการสารสนเทศสาํนกังาน1633301 A 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) สาํนกัวทิยบริการหอ้งสมดุเฉพาะและศูนยส์ารสนเทศ1633307 A 3(3-0-6) อ.ปิยวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) สาํนกัวทิยบริการหอ้งสมดุดจิทิลั1633602 A 3(3-0-6) อ.สญัญา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) สาํนกัวทิยบริการการปรบัแต่งและการเผยแพร่สารสนเทศ1633604 A 3(3-0-6) อ.สญัญา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) )6��ระเบยีบวธิีวจิยัทางสารสนเทศศาสตรแ์ละ1634901 A 3(2-2-5) ผศ.ประอรนุช 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรตันากร สงัขทรพัย ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ประอรนุช โปร่งมณีกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584313011
นางสาวรตันากร สงัขทรพัย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584313012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววราพร พรหมชนะ
โปรแกรมวชิา สารสนเทศศาสตรแ์ละบรรณารกัษศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5843-13/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0>6�ภาษาจนีเบื@องตน้1570101 B 3(3-0-6) อ.ปภสัสร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>>0การจดัการลูกคา้สมัพนัธ์1632303 A 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-409การจดัการสารสนเทศสาํนกังาน1633301 A 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) สาํนกัวทิยบริการหอ้งสมดุเฉพาะและศูนยส์ารสนเทศ1633307 A 3(3-0-6) อ.ปิยวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) สาํนกัวทิยบริการหอ้งสมดุดจิทิลั1633602 A 3(3-0-6) อ.สญัญา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) สาํนกัวทิยบริการการปรบัแต่งและการเผยแพร่สารสนเทศ1633604 A 3(3-0-6) อ.สญัญา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) )6��ระเบยีบวธิีวจิยัทางสารสนเทศศาสตรแ์ละ1634901 A 3(2-2-5) ผศ.ประอรนุช 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววราพร พรหมชนะ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ประอรนุช โปร่งมณีกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584313012
นางสาววราพร พรหมชนะ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584313015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสริริตัน์ ชูขํา
โปรแกรมวชิา สารสนเทศศาสตรแ์ละบรรณารกัษศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5843-13/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0>6�ภาษาจนีเบื@องตน้1570101 B 3(3-0-6) อ.ปภสัสร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>>0การจดัการลูกคา้สมัพนัธ์1632303 A 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-409การจดัการสารสนเทศสาํนกังาน1633301 A 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) สาํนกัวทิยบริการหอ้งสมดุเฉพาะและศูนยส์ารสนเทศ1633307 A 3(3-0-6) อ.ปิยวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) สาํนกัวทิยบริการหอ้งสมดุดจิทิลั1633602 A 3(3-0-6) อ.สญัญา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) สาํนกัวทิยบริการการปรบัแต่งและการเผยแพร่สารสนเทศ1633604 A 3(3-0-6) อ.สญัญา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) )6��ระเบยีบวธิีวจิยัทางสารสนเทศศาสตรแ์ละ1634901 A 3(2-2-5) ผศ.ประอรนุช 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสริิรตัน ์ชูขาํ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ประอรนุช โปร่งมณีกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584313015
นางสาวสริิรตัน์ ชูขํา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584313016

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรญา กาญจนา
โปรแกรมวชิา สารสนเทศศาสตรแ์ละบรรณารกัษศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5843-13/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0>6�ภาษาจนีเบื@องตน้1570101 B 3(3-0-6) อ.ปภสัสร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>>0การจดัการลูกคา้สมัพนัธ์1632303 A 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) สาํนกัวทิยบริการหอ้งสมดุเฉพาะและศูนยส์ารสนเทศ1633307 A 3(3-0-6) อ.ปิยวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) สาํนกัวทิยบริการหอ้งสมดุดจิทิลั1633602 A 3(3-0-6) อ.สญัญา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) สาํนกัวทิยบริการการปรบัแต่งและการเผยแพร่สารสนเทศ1633604 A 3(3-0-6) อ.สญัญา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) )6��ระเบยีบวธิีวจิยัทางสารสนเทศศาสตรแ์ละ1634901 A 3(2-2-5) ผศ.ประอรนุช 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรญา กาญจนา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ประอรนุช โปร่งมณีกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584313016
นางสาวอรญา กาญจนา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584313018

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรอษุา ดว้งสทีอง
โปรแกรมวชิา สารสนเทศศาสตรแ์ละบรรณารกัษศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5843-13/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0>6�ภาษาจนีเบื@องตน้1570101 B 3(3-0-6) อ.ปภสัสร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>>0การจดัการลูกคา้สมัพนัธ์1632303 A 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-409การจดัการสารสนเทศสาํนกังาน1633301 A 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) สาํนกัวทิยบริการหอ้งสมดุเฉพาะและศูนยส์ารสนเทศ1633307 A 3(3-0-6) อ.ปิยวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) สาํนกัวทิยบริการหอ้งสมดุดจิทิลั1633602 A 3(3-0-6) อ.สญัญา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) สาํนกัวทิยบริการการปรบัแต่งและการเผยแพร่สารสนเทศ1633604 A 3(3-0-6) อ.สญัญา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) )6��ระเบยีบวธิีวจิยัทางสารสนเทศศาสตรแ์ละ1634901 A 3(2-2-5) ผศ.ประอรนุช 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรอษุา ดว้งสทีอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ประอรนุช โปร่งมณีกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584313018
นางสาวอรอษุา ดว้งสทีอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584313019

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวองัคณา หอมเนตร
โปรแกรมวชิา สารสนเทศศาสตรแ์ละบรรณารกัษศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5843-13/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>>0การจดัการลูกคา้สมัพนัธ์1632303 A 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-409การจดัการสารสนเทศสาํนกังาน1633301 A 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) สาํนกัวทิยบริการหอ้งสมดุเฉพาะและศูนยส์ารสนเทศ1633307 A 3(3-0-6) อ.ปิยวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) สาํนกัวทิยบริการหอ้งสมดุดจิทิลั1633602 A 3(3-0-6) อ.สญัญา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) สาํนกัวทิยบริการการปรบัแต่งและการเผยแพร่สารสนเทศ1633604 A 3(3-0-6) อ.สญัญา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) )6��ระเบยีบวธิีวจิยัทางสารสนเทศศาสตรแ์ละ1634901 A 3(2-2-5) ผศ.ประอรนุช 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00001 D 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวองัคณา หอมเนตร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ประอรนุช โปร่งมณีกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584313019
นางสาวองัคณา หอมเนตร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584313021

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐภทัร ดียิ ง
โปรแกรมวชิา สารสนเทศศาสตรแ์ละบรรณารกัษศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5843-13/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>>0การจดัการลูกคา้สมัพนัธ์1632303 A 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-409การจดัการสารสนเทศสาํนกังาน1633301 A 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) สาํนกัวทิยบริการหอ้งสมดุเฉพาะและศูนยส์ารสนเทศ1633307 A 3(3-0-6) อ.ปิยวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) สาํนกัวทิยบริการหอ้งสมดุดจิทิลั1633602 A 3(3-0-6) อ.สญัญา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) สาํนกัวทิยบริการการปรบัแต่งและการเผยแพร่สารสนเทศ1633604 A 3(3-0-6) อ.สญัญา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) )6��ระเบยีบวธิีวจิยัทางสารสนเทศศาสตรแ์ละ1634901 A 3(2-2-5) ผศ.ประอรนุช 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัภทัร ดยีิJง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ประอรนุช โปร่งมณีกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584313021
นายณัฐภทัร ดียิ ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584313024

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐพล กราบทอง
โปรแกรมวชิา สารสนเทศศาสตรแ์ละบรรณารกัษศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5843-13/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>>0การจดัการลูกคา้สมัพนัธ์1632303 A 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) SU-409การจดัการสารสนเทศสาํนกังาน1633301 A 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) สาํนกัวทิยบริการหอ้งสมดุเฉพาะและศูนยส์ารสนเทศ1633307 A 3(3-0-6) อ.ปิยวรรณ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) สาํนกัวทิยบริการหอ้งสมดุดจิทิลั1633602 A 3(3-0-6) อ.สญัญา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) สาํนกัวทิยบริการการปรบัแต่งและการเผยแพร่สารสนเทศ1633604 A 3(3-0-6) อ.สญัญา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) )6��ระเบยีบวธิีวจิยัทางสารสนเทศศาสตรแ์ละ1634901 A 3(2-2-5) ผศ.ประอรนุช 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัพล กราบทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ประอรนุช โปร่งมณีกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584313024
นายณัฐพล กราบทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584316001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจามิกร เพิ มขรวัจาํ
โปรแกรมวชิา ภาษาจนีปรญิญาตร ี> ปี

5843-16/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

. ( - )การฟงัภาษาจนีจากสืJอโสตทศัน์1573204 B 3(2-2-5)

. ( - )การพูดเลา่เรืJองภาษาจนี1573205 A 3(2-2-5)

. ( - )การอ่านดา้นจริยธรรมจนี1573304 A 3(2-2-5)

. ( - )การเขยีนเรียงความภาษาจนี )1573404 A 3(2-2-5)

. ( - )ภาษาจนีโบราณ1573505 A 3(3-0-6)

. ( - )ภาษาจนีเพืJอธุรกจิ1574702 A 3(2-2-5)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจามกิร เพิJมขรวัจาํ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กมลทพิย ์รกัเกยีรตยิศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 3

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584316001
นางสาวจามิกร เพิ มขรวัจาํ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หา้หมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584316003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑามาศ ทองกลอง
โปรแกรมวชิา ภาษาจนีปรญิญาตร ี> ปี

5843-16/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

. ( - )การฟงัภาษาจนีจากสืJอโสตทศัน์1573204 B 3(2-2-5)

. ( - )การพูดเลา่เรืJองภาษาจนี1573205 A 3(2-2-5)

. ( - )การอ่านดา้นจริยธรรมจนี1573304 A 3(2-2-5)

. ( - )การเขยีนเรียงความภาษาจนี )1573404 A 3(2-2-5)

. ( - )ภาษาจนีโบราณ1573505 A 3(3-0-6)

. ( - )ภาษาจนีเพืJอธุรกจิ1574702 A 3(2-2-5)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุามาศ ทองกลอง )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กมลทพิย ์รกัเกยีรตยิศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 3

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584316003
นางสาวจุฑามาศ ทองกลอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หา้หมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584316005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพลกิา วเิชียร
โปรแกรมวชิา ภาษาจนีปรญิญาตร ี> ปี

5843-16/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

. ( - )การฟงัภาษาจนีจากสืJอโสตทศัน์1573204 B 3(2-2-5)

. ( - )การพูดเลา่เรืJองภาษาจนี1573205 A 3(2-2-5)

. ( - )การอ่านดา้นจริยธรรมจนี1573304 A 3(2-2-5)

. ( - )การเขยีนเรียงความภาษาจนี )1573404 A 3(2-2-5)

. ( - )ภาษาจนีโบราณ1573505 A 3(3-0-6)

. ( - )ภาษาจนีเพืJอธุรกจิ1574702 A 3(2-2-5)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพลกิา วเิชยีร )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กมลทพิย ์รกัเกยีรตยิศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 3

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584316005
นางสาวพลกิา วเิชียร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หา้หมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584316006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชิญาภา ชุ่มชมชยั
โปรแกรมวชิา ภาษาจนีปรญิญาตร ี> ปี

5843-16/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

. ( - )การฟงัภาษาจนีจากสืJอโสตทศัน์1573204 B 3(2-2-5)

. ( - )การพูดเลา่เรืJองภาษาจนี1573205 A 3(2-2-5)

. ( - )การอ่านดา้นจริยธรรมจนี1573304 A 3(2-2-5)

. ( - )การเขยีนเรียงความภาษาจนี )1573404 A 3(2-2-5)

. ( - )ภาษาจนีโบราณ1573505 A 3(3-0-6)

. ( - )ภาษาจนีเพืJอธุรกจิ1574702 A 3(2-2-5)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพชิญาภา ชุ่มชมชยั )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กมลทพิย ์รกัเกยีรตยิศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 3

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584316006
นางสาวพชิญาภา ชุ่มชมชยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หา้หมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584316007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภลีญา มากเจรญิ
โปรแกรมวชิา ภาษาจนีปรญิญาตร ี> ปี

5843-16/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

. ( - )การฟงัภาษาจนีจากสืJอโสตทศัน์1573204 B 3(2-2-5)

. ( - )การพูดเลา่เรืJองภาษาจนี1573205 A 3(2-2-5)

. ( - )การอ่านดา้นจริยธรรมจนี1573304 A 3(2-2-5)

. ( - )การเขยีนเรียงความภาษาจนี )1573404 A 3(2-2-5)

. ( - )ภาษาจนีโบราณ1573505 A 3(3-0-6)

. ( - )ภาษาจนีเพืJอธุรกจิ1574702 A 3(2-2-5)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภลีญา มากเจริญ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กมลทพิย ์รกัเกยีรตยิศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 3

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584316007
นางสาวภลีญา มากเจริญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หา้หมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584316008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรวิรรณ ไกรเจรญิ
โปรแกรมวชิา ภาษาจนีปรญิญาตร ี> ปี

5843-16/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

. ( - )การฟงัภาษาจนีจากสืJอโสตทศัน์1573204 B 3(2-2-5)

. ( - )การพูดเลา่เรืJองภาษาจนี1573205 A 3(2-2-5)

. ( - )การอ่านดา้นจริยธรรมจนี1573304 A 3(2-2-5)

. ( - )การเขยีนเรียงความภาษาจนี )1573404 A 3(2-2-5)

. ( - )ภาษาจนีโบราณ1573505 A 3(3-0-6)

. ( - )ภาษาจนีเพืJอธุรกจิ1574702 A 3(2-2-5)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริวรรณ ไกรเจริญ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กมลทพิย ์รกัเกยีรตยิศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 3

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584316008
นางสาวศิริวรรณ ไกรเจริญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หา้หมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584316009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุทธดิา บญุกอง
โปรแกรมวชิา ภาษาจนีปรญิญาตร ี> ปี

5843-16/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

. ( - )การฟงัภาษาจนีจากสืJอโสตทศัน์1573204 B 3(2-2-5)

. ( - )การพูดเลา่เรืJองภาษาจนี1573205 A 3(2-2-5)

. ( - )การอ่านดา้นจริยธรรมจนี1573304 A 3(2-2-5)

. ( - )การเขยีนเรียงความภาษาจนี )1573404 A 3(2-2-5)

. ( - )ภาษาจนีโบราณ1573505 A 3(3-0-6)

. ( - )ภาษาจนีเพืJอธุรกจิ1574702 A 3(2-2-5)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุทธิดา บญุกอง )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กมลทพิย ์รกัเกยีรตยิศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 3

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584316009
นางสาวสทุธิดา บญุกอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หา้หมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584316012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรพรรณ นิลนํ9าเพชร
โปรแกรมวชิา ภาษาจนีปรญิญาตร ี> ปี

5843-16/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

. ( - )การฟงัภาษาจนีจากสืJอโสตทศัน์1573204 B 3(2-2-5)

. ( - )การพูดเลา่เรืJองภาษาจนี1573205 A 3(2-2-5)

. ( - )การอ่านดา้นจริยธรรมจนี1573304 A 3(2-2-5)

. ( - )การเขยีนเรียงความภาษาจนี )1573404 A 3(2-2-5)

. ( - )ภาษาจนีโบราณ1573505 A 3(3-0-6)

. ( - )ภาษาจนีเพืJอธุรกจิ1574702 A 3(2-2-5)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรพรรณ นิลนํ@าเพชร )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กมลทพิย ์รกัเกยีรตยิศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 3

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584316012
นางสาวอรพรรณ นิลนํ9าเพชร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หา้หมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584316014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอาทติยา กณัถาวร
โปรแกรมวชิา ภาษาจนีปรญิญาตร ี> ปี

5843-16/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

. ( - )การฟงัภาษาจนีจากสืJอโสตทศัน์1573204 B 3(2-2-5)

. ( - )การพูดเลา่เรืJองภาษาจนี1573205 A 3(2-2-5)

. ( - )การอ่านดา้นจริยธรรมจนี1573304 A 3(2-2-5)

. ( - )การเขยีนเรียงความภาษาจนี )1573404 A 3(2-2-5)

. ( - )ภาษาจนีโบราณ1573505 A 3(3-0-6)

. ( - )ภาษาจนีเพืJอธุรกจิ1574702 A 3(2-2-5)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอาทติยา กณัถาวร )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กมลทพิย ์รกัเกยีรตยิศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 3

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584316014
นางสาวอาทติยา กณัถาวร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หา้หมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584316016

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนาพงศ ์อารยะจนัทรจติร ์
โปรแกรมวชิา ภาษาจนีปรญิญาตร ี> ปี

5843-16/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

. ( - )การฟงัภาษาจนีจากสืJอโสตทศัน์1573204 B 3(2-2-5)

. ( - )การพูดเลา่เรืJองภาษาจนี1573205 A 3(2-2-5)

. ( - )การอ่านดา้นจริยธรรมจนี1573304 A 3(2-2-5)

. ( - )การเขยีนเรียงความภาษาจนี )1573404 A 3(2-2-5)

. ( - )ภาษาจนีโบราณ1573505 A 3(3-0-6)

. ( - )ภาษาจนีเพืJอธุรกจิ1574702 A 3(2-2-5)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนาพงศ ์อารยะจนัทรจติร ์)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กมลทพิย ์รกัเกยีรตยิศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 3

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584316016
นายธนาพงศ ์อารยะจนัทรจติร ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หา้หมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584316018

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรยิา เสมเถื อน
โปรแกรมวชิา ภาษาจนีปรญิญาตร ี> ปี

5843-16/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

. ( - )การฟงัภาษาจนีจากสืJอโสตทศัน์1573204 B 3(2-2-5)

. ( - )การพูดเลา่เรืJองภาษาจนี1573205 A 3(2-2-5)

. ( - )การอ่านดา้นจริยธรรมจนี1573304 A 3(2-2-5)

. ( - )การเขยีนเรียงความภาษาจนี )1573404 A 3(2-2-5)

. ( - )ภาษาจนีโบราณ1573505 A 3(3-0-6)

. ( - )ภาษาจนีเพืJอธุรกจิ1574702 A 3(2-2-5)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววริยา เสมเถืJอน )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.กมลทพิย ์รกัเกยีรตยิศ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 3

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584316018
นางสาววริยา เสมเถื อน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หา้หมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584317001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกรวภิา ตธิาดา
โปรแกรมวชิา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี> ปี

5843-17/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ 0ธุรกจิและจรรยาบรรณทางการออกแบบ2013201 A 3(2-2-5) อ.นนัทยิา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ Aออกแบบโฆษณา )2013317 A 3(2-2-5) ผศ.ตรีวทิย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ Eออกแบบผลติภณัฑพ์ื@นบา้น2013403 A 3(2-2-5) อ.นนัทยิา 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ 0ประตมิากรรมประยุกต์2013404 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 2347-Comออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์>2013501 A 3(2-2-5) นางสาวสุดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ )ออกแบบนิทรรศการ2013503 A 3(2-2-5) อ.ภทัรา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ Cการวจิยัทางศิลปะและการออกแบบ2013901 A 3(2-2-5) อ.นนัทยิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกรวภิา ตธิาดา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ภทัรา อตัตวริิยะสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21
 0

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584317001
นางสาวกรวภิา ตธิาดา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584317003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัจสยิากรณ์ มชัฉิม
โปรแกรมวชิา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี> ปี

5843-17/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ 0ธุรกจิและจรรยาบรรณทางการออกแบบ2013201 A 3(2-2-5) อ.นนัทยิา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ Aออกแบบโฆษณา )2013317 A 3(2-2-5) ผศ.ตรีวทิย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ Eออกแบบผลติภณัฑพ์ื@นบา้น2013403 A 3(2-2-5) อ.นนัทยิา 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ 0ประตมิากรรมประยุกต์2013404 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 2347-Comออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์>2013501 A 3(2-2-5) นางสาวสุดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ )ออกแบบนิทรรศการ2013503 A 3(2-2-5) อ.ภทัรา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ Cการวจิยัทางศิลปะและการออกแบบ2013901 A 3(2-2-5) อ.นนัทยิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณจัสยิากรณ์ มชัฉิม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ภทัรา อตัตวริิยะสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21
 0

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584317003
นางสาวณัจสยิากรณ์ มชัฉิม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584317004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนาถฤดี แกว้สงิหท์อง
โปรแกรมวชิา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี> ปี

5843-17/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ 0ธุรกจิและจรรยาบรรณทางการออกแบบ2013201 A 3(2-2-5) อ.นนัทยิา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ Aออกแบบโฆษณา )2013317 A 3(2-2-5) ผศ.ตรีวทิย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ Eออกแบบผลติภณัฑพ์ื@นบา้น2013403 A 3(2-2-5) อ.นนัทยิา 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ 0ประตมิากรรมประยุกต์2013404 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 2347-Comออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์>2013501 A 3(2-2-5) นางสาวสุดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ )ออกแบบนิทรรศการ2013503 A 3(2-2-5) อ.ภทัรา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ Cการวจิยัทางศิลปะและการออกแบบ2013901 A 3(2-2-5) อ.นนัทยิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนาถฤด ีแกว้สงิหท์อง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ภทัรา อตัตวริิยะสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21
 0

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584317004
นางสาวนาถฤดี แกว้สงิหท์อง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584317006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรนินัท ์พนัธบ์วั
โปรแกรมวชิา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี> ปี

5843-17/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ 0ธุรกจิและจรรยาบรรณทางการออกแบบ2013201 A 3(2-2-5) อ.นนัทยิา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ Aออกแบบโฆษณา )2013317 A 3(2-2-5) ผศ.ตรีวทิย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ Eออกแบบผลติภณัฑพ์ื@นบา้น2013403 A 3(2-2-5) อ.นนัทยิา 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ 0ประตมิากรรมประยุกต์2013404 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 2347-Comออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์>2013501 A 3(2-2-5) นางสาวสุดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ )ออกแบบนิทรรศการ2013503 A 3(2-2-5) อ.ภทัรา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ Cการวจิยัทางศิลปะและการออกแบบ2013901 A 3(2-2-5) อ.นนัทยิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิรินนัท ์พนัธบ์วั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ภทัรา อตัตวริิยะสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21
 0

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584317006
นางสาวศิรินนัท ์พนัธบ์วั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584317007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสริกีญัญา ตุม้ทอง
โปรแกรมวชิา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี> ปี

5843-17/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ 0ธุรกจิและจรรยาบรรณทางการออกแบบ2013201 A 3(2-2-5) อ.นนัทยิา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ Aออกแบบโฆษณา )2013317 A 3(2-2-5) ผศ.ตรีวทิย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ Eออกแบบผลติภณัฑพ์ื@นบา้น2013403 A 3(2-2-5) อ.นนัทยิา 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ 0ประตมิากรรมประยุกต์2013404 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 2347-Comออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์>2013501 A 3(2-2-5) นางสาวสุดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ )ออกแบบนิทรรศการ2013503 A 3(2-2-5) อ.ภทัรา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ Cการวจิยัทางศิลปะและการออกแบบ2013901 A 3(2-2-5) อ.นนัทยิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสริีกญัญา ตุม้ทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ภทัรา อตัตวริิยะสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21
 0

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584317007
นางสาวสริีกญัญา ตุม้ทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584317010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุวมิล สงัโฆ
โปรแกรมวชิา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี> ปี

5843-17/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ 0ธุรกจิและจรรยาบรรณทางการออกแบบ2013201 A 3(2-2-5) อ.นนัทยิา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ Aออกแบบโฆษณา )2013317 A 3(2-2-5) ผศ.ตรีวทิย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ Eออกแบบผลติภณัฑพ์ื@นบา้น2013403 A 3(2-2-5) อ.นนัทยิา 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ 0ประตมิากรรมประยุกต์2013404 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 2347-Comออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์>2013501 A 3(2-2-5) นางสาวสุดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ )ออกแบบนิทรรศการ2013503 A 3(2-2-5) อ.ภทัรา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ Cการวจิยัทางศิลปะและการออกแบบ2013901 A 3(2-2-5) อ.นนัทยิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุวมิล สงัโฆ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ภทัรา อตัตวริิยะสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21
 0

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584317010
นางสาวสวุมิล สงัโฆ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584317012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชยัทตั นิลเลี ยม
โปรแกรมวชิา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี> ปี

5843-17/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ 0ธุรกจิและจรรยาบรรณทางการออกแบบ2013201 A 3(2-2-5) อ.นนัทยิา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ Aออกแบบโฆษณา )2013317 A 3(2-2-5) ผศ.ตรีวทิย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ Eออกแบบผลติภณัฑพ์ื@นบา้น2013403 A 3(2-2-5) อ.นนัทยิา 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ 0ประตมิากรรมประยุกต์2013404 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 2347-Comออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์>2013501 A 3(2-2-5) นางสาวสุดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ )ออกแบบนิทรรศการ2013503 A 3(2-2-5) อ.ภทัรา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ Cการวจิยัทางศิลปะและการออกแบบ2013901 A 3(2-2-5) อ.นนัทยิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชยัทตั นิลเลีJยม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ภทัรา อตัตวริิยะสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21
 0

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584317012
นายชยัทตั นิลเลี ยม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584317014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายซองอุ ๊-
โปรแกรมวชิา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี> ปี

5843-17/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ 0ธุรกจิและจรรยาบรรณทางการออกแบบ2013201 A 3(2-2-5) อ.นนัทยิา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ Aออกแบบโฆษณา )2013317 A 3(2-2-5) ผศ.ตรีวทิย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ Eออกแบบผลติภณัฑพ์ื@นบา้น2013403 A 3(2-2-5) อ.นนัทยิา 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ 0ประตมิากรรมประยุกต์2013404 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 2347-Comออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์>2013501 A 3(2-2-5) นางสาวสุดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ )ออกแบบนิทรรศการ2013503 A 3(2-2-5) อ.ภทัรา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ Cการวจิยัทางศิลปะและการออกแบบ2013901 A 3(2-2-5) อ.นนัทยิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายซองอุ ๊- )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ภทัรา อตัตวริิยะสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21
 0

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584317014
นายซองอุ ๊-

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584317017

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธรีพงศ ์อนิพุม่
โปรแกรมวชิา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี> ปี

5843-17/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ 0ธุรกจิและจรรยาบรรณทางการออกแบบ2013201 A 3(2-2-5) อ.นนัทยิา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ Aออกแบบโฆษณา )2013317 A 3(2-2-5) ผศ.ตรีวทิย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ Eออกแบบผลติภณัฑพ์ื@นบา้น2013403 A 3(2-2-5) อ.นนัทยิา 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ 0ประตมิากรรมประยุกต์2013404 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 2347-Comออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์>2013501 A 3(2-2-5) นางสาวสุดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ )ออกแบบนิทรรศการ2013503 A 3(2-2-5) อ.ภทัรา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ Cการวจิยัทางศิลปะและการออกแบบ2013901 A 3(2-2-5) อ.นนัทยิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธีรพงศ ์อนิพุ่ม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ภทัรา อตัตวริิยะสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21
 0

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584317017
นายธีรพงศ ์อนิพุม่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584317018

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพลัลภ พลดงนอก
โปรแกรมวชิา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี> ปี

5843-17/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ 0ธุรกจิและจรรยาบรรณทางการออกแบบ2013201 A 3(2-2-5) อ.นนัทยิา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ Aออกแบบโฆษณา )2013317 A 3(2-2-5) ผศ.ตรีวทิย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ Eออกแบบผลติภณัฑพ์ื@นบา้น2013403 A 3(2-2-5) อ.นนัทยิา 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ 0ประตมิากรรมประยุกต์2013404 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 2347-Comออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์>2013501 A 3(2-2-5) นางสาวสุดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ )ออกแบบนิทรรศการ2013503 A 3(2-2-5) อ.ภทัรา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ Cการวจิยัทางศิลปะและการออกแบบ2013901 A 3(2-2-5) อ.นนัทยิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพลัลภ พลดงนอก )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ภทัรา อตัตวริิยะสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21
 0

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584317018
นายพลัลภ พลดงนอก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584317020

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายรฐัพงศ ์ทองศิริ
โปรแกรมวชิา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี> ปี

5843-17/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ 0ธุรกจิและจรรยาบรรณทางการออกแบบ2013201 A 3(2-2-5) อ.นนัทยิา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ Aออกแบบโฆษณา )2013317 A 3(2-2-5) ผศ.ตรีวทิย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ Eออกแบบผลติภณัฑพ์ื@นบา้น2013403 A 3(2-2-5) อ.นนัทยิา 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ 0ประตมิากรรมประยุกต์2013404 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 2347-Comออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์>2013501 A 3(2-2-5) นางสาวสุดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ )ออกแบบนิทรรศการ2013503 A 3(2-2-5) อ.ภทัรา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ Cการวจิยัทางศิลปะและการออกแบบ2013901 A 3(2-2-5) อ.นนัทยิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายรฐัพงศ ์ทองศิริ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ภทัรา อตัตวริิยะสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21
 0

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584317020
นายรฐัพงศ ์ทองศิริ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584317022

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสรศกัดิV ปานเถื อน
โปรแกรมวชิา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี> ปี

5843-17/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ 0ธุรกจิและจรรยาบรรณทางการออกแบบ2013201 A 3(2-2-5) อ.นนัทยิา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ Aออกแบบโฆษณา )2013317 A 3(2-2-5) ผศ.ตรีวทิย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ Eออกแบบผลติภณัฑพ์ื@นบา้น2013403 A 3(2-2-5) อ.นนัทยิา 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ 0ประตมิากรรมประยุกต์2013404 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 2347-Comออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์>2013501 A 3(2-2-5) นางสาวสุดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ )ออกแบบนิทรรศการ2013503 A 3(2-2-5) อ.ภทัรา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ Cการวจิยัทางศิลปะและการออกแบบ2013901 A 3(2-2-5) อ.นนัทยิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสรศกัดิv ปานเถืJอน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ภทัรา อตัตวริิยะสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21
 0

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584317022
นายสรศกัดิV ปานเถื อน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584317023

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายหฤษฎ ์มณีดํา
โปรแกรมวชิา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี> ปี

5843-17/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ 0ธุรกจิและจรรยาบรรณทางการออกแบบ2013201 A 3(2-2-5) อ.นนัทยิา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ Aออกแบบโฆษณา )2013317 A 3(2-2-5) ผศ.ตรีวทิย์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ Eออกแบบผลติภณัฑพ์ื@นบา้น2013403 A 3(2-2-5) อ.นนัทยิา 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) ศิลป์ 0ประตมิากรรมประยุกต์2013404 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) 2347-Comออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์>2013501 A 3(2-2-5) นางสาวสุดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ )ออกแบบนิทรรศการ2013503 A 3(2-2-5) อ.ภทัรา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) ศิลป์ Cการวจิยัทางศิลปะและการออกแบบ2013901 A 3(2-2-5) อ.นนัทยิา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายหฤษฎ ์มณีดาํ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ภทัรา อตัตวริิยะสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21
 0

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584317023
นายหฤษฎ ์มณีดาํ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกกานต ์แซ่ลี9
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
พ. (�E.6�-00.6�) )6ACภาษาองักฤษเพืJอการโรงแรม 61744511 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกนกกานต ์แซ่ลี@ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327001
นางสาวกนกกานต ์แซ่ลี9

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกวรรณ แป้งออ่น
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
พ. (�E.6�-00.6�) )6ACภาษาองักฤษเพืJอการโรงแรม 61744511 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกนกวรรณ แป้งอ่อน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327002
นางสาวกนกวรรณ แป้งออ่น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกรกนก สาลทีอง
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
พ. (�E.6�-00.6�) )6ACภาษาองักฤษเพืJอการโรงแรม 61744511 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกรกนก สาลทีอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327003
นางสาวกรกนก สาลทีอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาญจณา แสงอุน่
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
พ. (�E.6�-00.6�) )6ACภาษาองักฤษเพืJอการโรงแรม 61744511 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกาญจณา แสงอุ่น )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327005
นางสาวกาญจณา แสงอุน่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเกศศินี มะลลิา
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
พ. (�E.6�-00.6�) )6ACภาษาองักฤษเพืJอการโรงแรม 61744511 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเกศศินี มะลลิา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327006
นางสาวเกศศินี มะลลิา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเกศิร ีเกตโุกศล
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
พ. (�E.6�-00.6�) )6ACภาษาองักฤษเพืJอการโรงแรม 61744511 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเกศิรี เกตโุกศล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327007
นางสาวเกศิรี เกตโุกศล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวขวญัฤดี ยนิดี
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) )6�AภาษาญีJปุ่ นเพืJอการท่องเทีJยว1563602 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.กมลทพิย์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
พ. (�E.6�-00.6�) )6ACภาษาองักฤษเพืJอการโรงแรม 61744511 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวขวญัฤด ียนิด ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
21

*
*

24 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327008
นางสาวขวญัฤดี ยนิดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวขวญัใจ เรอืงทบั
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
พ. (�E.6�-00.6�) )6ACภาษาองักฤษเพืJอการโรงแรม 61744511 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวขวญัใจ เรืองทบั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327009
นางสาวขวญัใจ เรืองทบั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจารุวรรณ นอ้ยถนอม
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
พ. (�E.6�-00.6�) )6ACภาษาองักฤษเพืJอการโรงแรม 61744511 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจารุวรรณ นอ้ยถนอม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327010
นางสาวจารุวรรณ นอ้ยถนอม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327011

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจติตมิา ปรารตัน์
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
พ. (�E.6�-00.6�) )6ACภาษาองักฤษเพืJอการโรงแรม 61744511 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจติตมิา ปรารตัน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327011
นางสาวจติตมิา ปรารตัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชณัฐฎา พฒันจริารชักลุ
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
พ. (�E.6�-00.6�) )6ACภาษาองักฤษเพืJอการโรงแรม 61744511 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชณฐัฎา พฒันจริารชักลุ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327012
นางสาวชณัฐฎา พฒันจริารชักลุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327013

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชนนิกานต ์เทยีมพาน
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
พ. (�E.6�-00.6�) )6ACภาษาองักฤษเพืJอการโรงแรม 61744511 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชนนิกานต ์เทยีมพาน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327013
นางสาวชนนิกานต ์เทยีมพาน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชาลณีิ นาคสมัพนัธ์
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
พ. (�E.6�-00.6�) )6ACภาษาองักฤษเพืJอการโรงแรม 61744511 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชาลณีิ นาคสมัพนัธ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327014
นางสาวชาลณีิ นาคสมัพนัธ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐตยิา สุจรติ
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
พ. (�E.6�-00.6�) )6ACภาษาองักฤษเพืJอการโรงแรม 61744511 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัตยิา สุจริต )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327015
นางสาวณัฐตยิา สจุริต

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327017

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเตชินี เกษร
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
พ. (�E.6�-00.6�) )6ACภาษาองักฤษเพืJอการโรงแรม 61744511 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเตชนีิ เกษร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327017
นางสาวเตชินี เกษร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327019

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนภสัสร กงแกว้
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0A.6�) )6�AภาษาจนีเพืJอการโรงแรม1574706 A 3(2-2-5) อ.กมลทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนภสัสร กงแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
15

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327019
นางสาวนภสัสร กงแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327020

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนภสัสร สุเมธี
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
พ. (�E.6�-00.6�) )6ACภาษาองักฤษเพืJอการโรงแรม 61744511 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนภสัสร สุเมธี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327020
นางสาวนภสัสร สเุมธี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327022

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนนัทศิา บวัทอง
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0A.6�) )6�AภาษาจนีเพืJอการโรงแรม1574706 A 3(2-2-5) อ.กมลทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนนัทศิา บวัทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
15

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327022
นางสาวนนัทศิา บวัทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327023

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิสารตัน์ กโุพธิV
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
พ. (�E.6�-00.6�) )6ACภาษาองักฤษเพืJอการโรงแรม 61744511 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนิสารตัน ์กโุพธิv )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327023
นางสาวนิสารตัน์ กโุพธิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327024

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวบศุราพร เกดิทนิ
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) )6�AภาษาญีJปุ่ นเพืJอการท่องเทีJยว1563602 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.กมลทพิย์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) )6�AภาษาจนีเพืJอการโรงแรม1574706 A 3(2-2-5) อ.กมลทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
พ. (�E.6�-00.6�) )6ACภาษาองักฤษเพืJอการโรงแรม 61744511 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวบศุราพร เกดิทนิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
21

*
*

27 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327024
นางสาวบศุราพร เกดิทนิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327025

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปภาดา อวิานุวฒัน์
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0A.6�) )6�AภาษาจนีเพืJอการโรงแรม1574706 A 3(2-2-5) อ.กมลทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปภาดา อวิานุวฒัน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
15

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327025
นางสาวปภาดา อวิานุวฒัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327026

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปราณิสา เด่นดวง
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
พ. (�E.6�-00.6�) )6ACภาษาองักฤษเพืJอการโรงแรม 61744511 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปราณิสา เด่นดวง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327026
นางสาวปราณิสา เด่นดวง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327027

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปารมี มีศิริ
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0A.6�) )6�AภาษาจนีเพืJอการโรงแรม1574706 A 3(2-2-5) อ.กมลทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปารม ีมศิีริ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
15

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327027
นางสาวปารมี มีศิริ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327029

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปทัมา วงษดํ์าเนิน
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
พ. (�E.6�-00.6�) )6ACภาษาองักฤษเพืJอการโรงแรม 61744511 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปทัมา วงษด์าํเนิน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327029
นางสาวปทัมา วงษด์าํเนิน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327032

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมณีรตัน์ ตาลวงศ์
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
พ. (�E.6�-00.6�) )6ACภาษาองักฤษเพืJอการโรงแรม 61744511 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมณีรตัน ์ตาลวงศ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327032
นางสาวมณีรตัน์ ตาลวงศ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327033

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรชดา มาตยว์เิศษ
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) )6�AภาษาญีJปุ่ นเพืJอการท่องเทีJยว1563602 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.กมลทพิย์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) )6�AภาษาจนีเพืJอการโรงแรม1574706 A 3(2-2-5) อ.กมลทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรชดา มาตยว์เิศษ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
18

*
*

24 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327033
นางสาวรชดา มาตยว์เิศษ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327035

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววนิดา คาํโพธิV
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
พ. (�E.6�-00.6�) )6ACภาษาองักฤษเพืJอการโรงแรม 61744511 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววนิดา คาํโพธิv )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327035
นางสาววนิดา คาํโพธิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327036

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววนิดา เลศิประเสรฐิ
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
พ. (�E.6�-00.6�) )6ACภาษาองักฤษเพืJอการโรงแรม 61744511 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววนิดา เลศิประเสริฐ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327036
นางสาววนิดา เลศิประเสริฐ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327037

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววราภรณ์ จายไธสงค์
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0A.6�) )6�AภาษาจนีเพืJอการโรงแรม1574706 A 3(2-2-5) อ.กมลทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววราภรณ์ จายไธสงค ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
15

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327037
นางสาววราภรณ์ จายไธสงค์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327038

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววสณีิ ศรคีลอ้ย
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
พ. (�E.6�-00.6�) )6ACภาษาองักฤษเพืJอการโรงแรม 61744511 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววสณีิ ศรีคลอ้ย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327038
นางสาววสณีิ ศรีคลอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327039

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววไิลพร สงัขก์ระสนิธ ์
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0A.6�) )6�AภาษาจนีเพืJอการโรงแรม1574706 A 3(2-2-5) อ.กมลทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
พ. (�E.6�-00.6�) )6ACภาษาองักฤษเพืJอการโรงแรม 61744511 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววไิลพร สงัขก์ระสนิธ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
18

*
*

24 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327039
นางสาววไิลพร สงัขก์ระสนิธ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327040

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุวนนัท ์สงัขีด
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
พ. (�E.6�-00.6�) )6ACภาษาองักฤษเพืJอการโรงแรม 61744511 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุวนนัท ์สงัขดี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327040
นางสาวสวุนนัท ์สงัขีด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327043

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสาธนี สุขเกษม
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
พ. (�E.6�-00.6�) )6ACภาษาองักฤษเพืJอการโรงแรม 61744511 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสาธนี สุขเกษม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327043
นางสาวสาธนี สขุเกษม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327044

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสริกิรานต ์สงิหเ์ทยีน
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0A.6�) )6�AภาษาจนีเพืJอการโรงแรม1574706 A 3(2-2-5) อ.กมลทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสริิกรานต ์สงิหเ์ทยีน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
15

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327044
นางสาวสริิกรานต ์สงิหเ์ทยีน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327045

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสรินิยา คุม้จนิดา
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0A.6�) )6�AภาษาจนีเพืJอการโรงแรม1574706 A 3(2-2-5) อ.กมลทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสริินยา คุม้จนิดา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
15

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327045
นางสาวสริินยา คุม้จนิดา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327047

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุดารตัน์ สทิธขํิา
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) )6�AภาษาญีJปุ่ นเพืJอการท่องเทีJยว1563602 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.กมลทพิย์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) )6�AภาษาจนีเพืJอการโรงแรม1574706 A 3(2-2-5) อ.กมลทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
พ. (�E.6�-00.6�) )6ACภาษาองักฤษเพืJอการโรงแรม 61744511 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุดารตัน ์สทิธิขาํ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
21

*
*

27 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327047
นางสาวสดุารตัน์ สทิธิขํา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327048

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุนิสา ทวสีุข
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0A.6�) )6�AภาษาจนีเพืJอการโรงแรม1574706 A 3(2-2-5) อ.กมลทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุนิสา ทวสุีข )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
15

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327048
นางสาวสนิุสา ทวสีขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327050

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรณี ทองมา
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0A.6�) )6�AภาษาจนีเพืJอการโรงแรม1574706 A 3(2-2-5) อ.กมลทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรณี ทองมา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
15

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327050
นางสาวอรณี ทองมา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327056

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนกฤต จติรจนัดา
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) )6�AภาษาญีJปุ่ นเพืJอการท่องเทีJยว1563602 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.กมลทพิย์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) )6�AภาษาจนีเพืJอการโรงแรม1574706 A 3(2-2-5) อ.กมลทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
พ. (�E.6�-00.6�) )6ACภาษาองักฤษเพืJอการโรงแรม 61744511 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนกฤต จติรจนัดา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
21

*
*

27 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327056
นายธนกฤต จติรจนัดา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327057

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายปฐัว ีมีทรพัย์
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
พ. (�E.6�-00.6�) )6ACภาษาองักฤษเพืJอการโรงแรม 61744511 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายปฐัว ีมทีรพัย ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327057
นายปฐัว ีมีทรพัย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327058

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพลวฒัน์ ฝกัแกน่จนัทร ์
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0A.6�) )6�AภาษาจนีเพืJอการโรงแรม1574706 A 3(2-2-5) อ.กมลทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพลวฒัน ์ฝกัแก่นจนัทร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
15

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327058
นายพลวฒัน์ ฝกัแกน่จนัทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327060

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพฒุพิงษ ์คชัชา
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
พ. (�E.6�-00.6�) )6ACภาษาองักฤษเพืJอการโรงแรม 61744511 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพฒุพิงษ ์คชัชา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327060
นายพฒุิพงษ ์คชัชา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327061

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรพนัธ ์หบีทอง
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) )6�AภาษาญีJปุ่ นเพืJอการท่องเทีJยว1563602 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.กมลทพิย์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) )6�AภาษาจนีเพืJอการโรงแรม1574706 A 3(2-2-5) อ.กมลทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
พ. (�E.6�-00.6�) )6ACภาษาองักฤษเพืJอการโรงแรม 61744511 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวรพนัธ ์หบีทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
21

*
*

27 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327061
นายวรพนัธ ์หบีทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327062

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวชัรพล เขียวคลี 
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0A.6�) )6�AภาษาจนีเพืJอการโรงแรม1574706 A 3(2-2-5) อ.กมลทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวชัรพล เขยีวคลีJ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
15

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327062
นายวชัรพล เขียวคลี 

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327063

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศรราม ถนัเฝ้า
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0A.6�) )6�AภาษาจนีเพืJอการโรงแรม1574706 A 3(2-2-5) อ.กมลทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศรราม ถนัเฝ้า )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
15

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327063
นายศรราม ถนัเฝ้า

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327066

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอภนินัท ์สบืจนัทร ์ (ทนุ)
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) )6�AภาษาญีJปุ่ นเพืJอการท่องเทีJยว1563602 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.กมลทพิย์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอภนินัท ์สบืจนัทร ์ (ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327066
นายอภนินัท ์สบืจนัทร ์ (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327068

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฉตัรทรกิา แกว้ถาวร
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
พ. (�E.6�-00.6�) )6ACภาษาองักฤษเพืJอการโรงแรม 61744511 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวฉตัรทริกา แกว้ถาวร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327068
นางสาวฉตัรทริกา แกว้ถาวร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327069

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรตัตญิา คงวฒันา
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
พ. (�E.6�-00.6�) )6ACภาษาองักฤษเพืJอการโรงแรม 61744511 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรตัตญิา คงวฒันา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327069
นางสาวรตัตญิา คงวฒันา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584327070

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรทยั สง่มณี
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-27/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0A.6�) )6�AภาษาจนีเพืJอการโรงแรม1574706 A 3(2-2-5) อ.กมลทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>0ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
อ. (�E.6�-00.6�) )6�0การจดัการองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้ง1743106 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 A 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>>�การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>6การจดัการโรงแรม1743406 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6A0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจิโรงแรม1743408 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
พ. (�E.6�-00.6�) )6ACภาษาองักฤษเพืJอการโรงแรม 61744511 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรทยั ส่งมณี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
18

*
*

24 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584327070
นางสาวอรทยั สง่มณี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584328002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวขนิษฐา ภูร่ะหงษ์
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-28/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0>�>ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 0 3(3-0-6) อ.ธิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0)AภาษาจนีเพืJอการโรงแรม1574706 B 3(2-2-5) อ.กมลทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>�ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 B 3(3-0-6) อ.พรพมิล
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 B 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6AAการสืJอสารขา้มวฒันธรรม1743108 A 3(3-0-6) อ.ธีรศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>�0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจินาํเทีJยว1743305 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
อ. (�E.6�-00.6�) 0)Aการท่องเทีJยวเชงินิเวศ1743311 A 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวขนิษฐา ภู่ระหงษ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
15

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584328002
นางสาวขนิษฐา ภูร่ะหงษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584328003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวขวญัผทยั ดวงเนตร
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-28/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0>�>ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 0 3(3-0-6) อ.ธิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0)AภาษาจนีเพืJอการโรงแรม1574706 B 3(2-2-5) อ.กมลทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>�ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 B 3(3-0-6) อ.พรพมิล
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 B 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6AAการสืJอสารขา้มวฒันธรรม1743108 A 3(3-0-6) อ.ธีรศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>�0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจินาํเทีJยว1743305 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
อ. (�E.6�-00.6�) 0)Aการท่องเทีJยวเชงินิเวศ1743311 A 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวขวญัผทยั ดวงเนตร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
15

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584328003
นางสาวขวญัผทยั ดวงเนตร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584328004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเครอืมาศ ท่าผ่า
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-28/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0>�>ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 0 3(3-0-6) อ.ธิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0)AภาษาจนีเพืJอการโรงแรม1574706 B 3(2-2-5) อ.กมลทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>�ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 B 3(3-0-6) อ.พรพมิล
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 B 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6AAการสืJอสารขา้มวฒันธรรม1743108 A 3(3-0-6) อ.ธีรศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>�0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจินาํเทีJยว1743305 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
อ. (�E.6�-00.6�) 0)Aการท่องเทีJยวเชงินิเวศ1743311 A 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเครือมาศ ท่าผ่า )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
15

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584328004
นางสาวเครือมาศ ทา่ผ่า

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584328006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชญานนัทน์ สุดสตัย์
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-28/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0A.6�) 0)AภาษาจนีเพืJอการโรงแรม1574706 B 3(2-2-5) อ.กมลทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>�ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 B 3(3-0-6) อ.พรพมิล
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 B 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6AAการสืJอสารขา้มวฒันธรรม1743108 A 3(3-0-6) อ.ธีรศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>�0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจินาํเทีJยว1743305 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
อ. (�E.6�-00.6�) 0)Aการท่องเทีJยวเชงินิเวศ1743311 A 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) C00)เคมแีละภูมปิญัญาไทย4020102 C 3(3-0-6) จ่าเอกกฤษณะ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชญานนัทน ์สุดสตัย ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
15

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584328006
นางสาวชญานนัทน์ สดุสตัย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584328007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธดิารตัน์ พลอยงาม
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-28/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0>AAภาษาไทยเพืJอการคดิวเิคราะห์1540203 C 3(3-0-6) อ.จตพุร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>�ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 B 3(3-0-6) อ.พรพมิล
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 B 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6AAการสืJอสารขา้มวฒันธรรม1743108 A 3(3-0-6) อ.ธีรศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>�0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจินาํเทีJยว1743305 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
อ. (�E.6�-00.6�) 0)Aการท่องเทีJยวเชงินิเวศ1743311 A 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธิดารตัน ์พลอยงาม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584328007
นางสาวธิดารตัน์ พลอยงาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584328012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภาวณีิ ปานจุด
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-28/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) )6>6ภาษาญีJปุ่ นเพืJอการท่องเทีJยว1563602 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.กมลทพิย์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0)AภาษาจนีเพืJอการโรงแรม1574706 B 3(2-2-5) อ.กมลทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>�ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 B 3(3-0-6) อ.พรพมิล
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 B 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6AAการสืJอสารขา้มวฒันธรรม1743108 A 3(3-0-6) อ.ธีรศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>�0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจินาํเทีJยว1743305 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
อ. (�E.6�-00.6�) 0)Aการท่องเทีJยวเชงินิเวศ1743311 A 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6>)ภาษาองักฤษสาํหรบัมคัคุเทศก ์61744508 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภาวณีิ ปานจดุ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
18

*
*

24 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584328012
นางสาวภาวณีิ ปานจุด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584328013

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมนสัวรรณ กอกหวาน
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-28/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0A.6�) 0)AภาษาจนีเพืJอการโรงแรม1574706 B 3(2-2-5) อ.กมลทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>�ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 B 3(3-0-6) อ.พรพมิล
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 B 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6AAการสืJอสารขา้มวฒันธรรม1743108 A 3(3-0-6) อ.ธีรศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>�0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจินาํเทีJยว1743305 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
อ. (�E.6�-00.6�) 0)Aการท่องเทีJยวเชงินิเวศ1743311 A 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) C00)เคมแีละภูมปิญัญาไทย4020102 C 3(3-0-6) จ่าเอกกฤษณะ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมนสัวรรณ กอกหวาน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
15

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584328013
นางสาวมนสัวรรณ กอกหวาน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584328014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมทัร ีจนัทรแ์จม่
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-28/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) 0>))จติวทิยาการสืJอสาร1050213 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>�ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 B 3(3-0-6) อ.พรพมิล
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 B 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6AAการสืJอสารขา้มวฒันธรรม1743108 A 3(3-0-6) อ.ธีรศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>�0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจินาํเทีJยว1743305 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
อ. (�E.6�-00.6�) 0)Aการท่องเทีJยวเชงินิเวศ1743311 A 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6>)ภาษาองักฤษสาํหรบัมคัคุเทศก ์61744508 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมทัรี จนัทรแ์จ่ม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584328014
นางสาวมทัรี จนัทรแ์จม่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584328015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรฐัตยิากรณ์ โพธิVศรี
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-28/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) 0>))จติวทิยาการสืJอสาร1050213 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>�ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 B 3(3-0-6) อ.พรพมิล
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 B 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6AAการสืJอสารขา้มวฒันธรรม1743108 A 3(3-0-6) อ.ธีรศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>�0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจินาํเทีJยว1743305 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
อ. (�E.6�-00.6�) 0)Aการท่องเทีJยวเชงินิเวศ1743311 A 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรฐัตยิากรณ์ โพธิvศรี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584328015
นางสาวรฐัตยิากรณ์ โพธิVศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584328017

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุง่ทพิย ์ใจออ่น
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-28/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) 0>))จติวทิยาการสืJอสาร1050213 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>�ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 B 3(3-0-6) อ.พรพมิล
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 B 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6AAการสืJอสารขา้มวฒันธรรม1743108 A 3(3-0-6) อ.ธีรศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>�0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจินาํเทีJยว1743305 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
อ. (�E.6�-00.6�) 0)Aการท่องเทีJยวเชงินิเวศ1743311 A 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรุ่งทพิย ์ใจอ่อน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584328017
นางสาวรุ่งทพิย ์ใจออ่น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584328022

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรริกัษ ์โพธิVทอง
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-28/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) )6>6ภาษาญีJปุ่ นเพืJอการท่องเทีJยว1563602 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.กมลทพิย์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0)AภาษาจนีเพืJอการโรงแรม1574706 B 3(2-2-5) อ.กมลทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>�ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 B 3(3-0-6) อ.พรพมิล
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 B 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6AAการสืJอสารขา้มวฒันธรรม1743108 A 3(3-0-6) อ.ธีรศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>�0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจินาํเทีJยว1743305 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
อ. (�E.6�-00.6�) 0)Aการท่องเทีJยวเชงินิเวศ1743311 A 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6>)ภาษาองักฤษสาํหรบัมคัคุเทศก ์61744508 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริรกัษ ์โพธิvทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
18

*
*

24 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584328022
นางสาวศิริรกัษ ์โพธิVทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584328023

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรลิกัษณ์ ทองดี
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-28/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0>A>ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 z 3(3-0-6) อ.วชัระ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0)AภาษาจนีเพืJอการโรงแรม1574706 B 3(2-2-5) อ.กมลทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>�ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 B 3(3-0-6) อ.พรพมิล
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 B 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6AAการสืJอสารขา้มวฒันธรรม1743108 A 3(3-0-6) อ.ธีรศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>�0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจินาํเทีJยว1743305 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
อ. (�E.6�-00.6�) 0)Aการท่องเทีJยวเชงินิเวศ1743311 A 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริลกัษณ์ ทองด ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
15

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584328023
นางสาวศิริลกัษณ์ ทองดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584328024

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสรินิยา ศิรธิรรม
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-28/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0>>�ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 B 3(3-0-6) อ.พรพมิล
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 B 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6AAการสืJอสารขา้มวฒันธรรม1743108 A 3(3-0-6) อ.ธีรศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>�0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจินาํเทีJยว1743305 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
อ. (�E.6�-00.6�) 0)Aการท่องเทีJยวเชงินิเวศ1743311 A 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6>)ภาษาองักฤษสาํหรบัมคัคุเทศก ์61744508 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G>��เครืJองดืJมเพืJอการประกอบธุรกจิ5070615 A 3(2-2-5) ผศ.สุภทัรา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสริินยา ศิริธรรม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
15

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584328024
นางสาวสริินยา ศิริธรรม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584328025

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุกญัญา ชุ่มบาง
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-28/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0>>�ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 B 3(3-0-6) อ.พรพมิล
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 B 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6AAการสืJอสารขา้มวฒันธรรม1743108 A 3(3-0-6) อ.ธีรศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>�0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจินาํเทีJยว1743305 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
อ. (�E.6�-00.6�) 0)Aการท่องเทีJยวเชงินิเวศ1743311 A 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6>)ภาษาองักฤษสาํหรบัมคัคุเทศก ์61744508 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G>��เครืJองดืJมเพืJอการประกอบธุรกจิ5070615 A 3(2-2-5) ผศ.สุภทัรา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุกญัญา ชุ่มบาง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
15

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584328025
นางสาวสกุญัญา ชุ่มบาง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584328027

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอภสิรา วเิชียรฉาย
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-28/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) )6>6ภาษาญีJปุ่ นเพืJอการท่องเทีJยว1563602 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.กมลทพิย์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>�ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 B 3(3-0-6) อ.พรพมิล
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 B 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6AAการสืJอสารขา้มวฒันธรรม1743108 A 3(3-0-6) อ.ธีรศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>�0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจินาํเทีJยว1743305 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
อ. (�E.6�-00.6�) 0)Aการท่องเทีJยวเชงินิเวศ1743311 A 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6>)ภาษาองักฤษสาํหรบัมคัคุเทศก ์61744508 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล
ศ. (06.6�-0C.6�) 0G>��เครืJองดืJมเพืJอการประกอบธุรกจิ5070615 A 3(2-2-5) ผศ.สุภทัรา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอภสิรา วเิชยีรฉาย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
18

*
*

24 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584328027
นางสาวอภสิรา วเิชียรฉาย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584328028

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรจริา มีสงัข์
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-28/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 0>A>ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 z 3(3-0-6) อ.วชัระ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0)AภาษาจนีเพืJอการโรงแรม1574706 B 3(2-2-5) อ.กมลทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>�ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 B 3(3-0-6) อ.พรพมิล
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 B 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6AAการสืJอสารขา้มวฒันธรรม1743108 A 3(3-0-6) อ.ธีรศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>�0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจินาํเทีJยว1743305 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
อ. (�E.6�-00.6�) 0)Aการท่องเทีJยวเชงินิเวศ1743311 A 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรจริา มสีงัข ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
15

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584328028
นางสาวอรจริา มีสงัข์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584328029

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอมุาภรณ์ เกดิเจรญิ
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-28/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0>AAภาษาไทยเพืJอการคดิวเิคราะห์1540203 C 3(3-0-6) อ.จตพุร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>�ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 B 3(3-0-6) อ.พรพมิล
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 B 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6AAการสืJอสารขา้มวฒันธรรม1743108 A 3(3-0-6) อ.ธีรศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>�0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจินาํเทีJยว1743305 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
อ. (�E.6�-00.6�) 0)Aการท่องเทีJยวเชงินิเวศ1743311 A 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6>)ภาษาองักฤษสาํหรบัมคัคุเทศก ์61744508 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอมุาภรณ์ เกดิเจริญ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584328029
นางสาวอมุาภรณ์ เกดิเจริญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584328031

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจกักฤษณ์ คงจุติ
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-28/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) 0>))จติวทิยาการสืJอสาร1050213 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>�ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 B 3(3-0-6) อ.พรพมิล
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 B 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6AAการสืJอสารขา้มวฒันธรรม1743108 A 3(3-0-6) อ.ธีรศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>�0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจินาํเทีJยว1743305 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
อ. (�E.6�-00.6�) 0)Aการท่องเทีJยวเชงินิเวศ1743311 A 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6>)ภาษาองักฤษสาํหรบัมคัคุเทศก ์61744508 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจกักฤษณ์ คงจตุ ิ)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584328031
นายจกักฤษณ์ คงจุติ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584328032

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพงษศ์กัดิV ปุ่ งคาํนอ้ย
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-28/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0>AAภาษาไทยเพืJอการคดิวเิคราะห์1540203 C 3(3-0-6) อ.จตพุร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>�ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 B 3(3-0-6) อ.พรพมิล
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 B 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6AAการสืJอสารขา้มวฒันธรรม1743108 A 3(3-0-6) อ.ธีรศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>�0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจินาํเทีJยว1743305 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
อ. (�E.6�-00.6�) 0)Aการท่องเทีJยวเชงินิเวศ1743311 A 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6>)ภาษาองักฤษสาํหรบัมคัคุเทศก ์61744508 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพงษศ์กัดิv ปุ่ งคาํนอ้ย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584328032
นายพงษศ์กัดิV ปุ่ งคาํนอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584328033

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพรีะพล มะลเิเยม้
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-28/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) )6>6ภาษาญีJปุ่ นเพืJอการท่องเทีJยว1563602 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.กมลทพิย์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0)AภาษาจนีเพืJอการโรงแรม1574706 B 3(2-2-5) อ.กมลทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>�ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 B 3(3-0-6) อ.พรพมิล
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 B 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6AAการสืJอสารขา้มวฒันธรรม1743108 A 3(3-0-6) อ.ธีรศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>�0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจินาํเทีJยว1743305 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
อ. (�E.6�-00.6�) 0)Aการท่องเทีJยวเชงินิเวศ1743311 A 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6>)ภาษาองักฤษสาํหรบัมคัคุเทศก ์61744508 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพรีะพล มะลเิเยม้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
18

*
*

24 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584328033
นายพรีะพล มะลเิเยม้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584328034

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐธดิา รอดมา
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-28/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0>�>ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 0 3(3-0-6) อ.ธิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0)AภาษาจนีเพืJอการโรงแรม1574706 B 3(2-2-5) อ.กมลทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>�ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 B 3(3-0-6) อ.พรพมิล
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 B 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6AAการสืJอสารขา้มวฒันธรรม1743108 A 3(3-0-6) อ.ธีรศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>�0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจินาํเทีJยว1743305 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
อ. (�E.6�-00.6�) 0)Aการท่องเทีJยวเชงินิเวศ1743311 A 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัธิดา รอดมา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
15

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584328034
นางสาวณัฐธิดา รอดมา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584328040

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐวตัร หวา่นผล
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-28/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0>�>ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 0 3(3-0-6) อ.ธิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>�ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 B 3(3-0-6) อ.พรพมิล
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 B 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6AAการสืJอสารขา้มวฒันธรรม1743108 A 3(3-0-6) อ.ธีรศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>�0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจินาํเทีJยว1743305 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
อ. (�E.6�-00.6�) 0)Aการท่องเทีJยวเชงินิเวศ1743311 A 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6>)ภาษาองักฤษสาํหรบัมคัคุเทศก ์61744508 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัวตัร หวา่นผล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584328040
นายณัฐวตัร หวา่นผล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584328043

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพเิชษฐ ์โภชน์หมื น
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-28/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0>�>ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 0 3(3-0-6) อ.ธิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>�ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 B 3(3-0-6) อ.พรพมิล
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 B 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6AAการสืJอสารขา้มวฒันธรรม1743108 A 3(3-0-6) อ.ธีรศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>�0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจินาํเทีJยว1743305 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
อ. (�E.6�-00.6�) 0)Aการท่องเทีJยวเชงินิเวศ1743311 A 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6>)ภาษาองักฤษสาํหรบัมคัคุเทศก ์61744508 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพเิชษฐ ์โภชนห์มืJน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584328043
นายพเิชษฐ ์โภชน์หมื น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584328044

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสหรฐั เอื9อนมี
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-28/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0>�>ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 0 3(3-0-6) อ.ธิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>�ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 B 3(3-0-6) อ.พรพมิล
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 B 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6AAการสืJอสารขา้มวฒันธรรม1743108 A 3(3-0-6) อ.ธีรศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>�0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจินาํเทีJยว1743305 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
อ. (�E.6�-00.6�) 0)Aการท่องเทีJยวเชงินิเวศ1743311 A 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )6>)ภาษาองักฤษสาํหรบัมคัคุเทศก ์61744508 A 3(3-0-6) อ.พรพมิล

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสหรฐั เอื@อนม ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584328044
นายสหรฐั เอื9อนมี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584328045

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอภชิา ศรบูีระไชย
โปรแกรมวชิา การพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเทีJยวปรญิญาตร ี> ปี

5843-28/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) 0>))จติวทิยาการสืJอสาร1050213 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>�>ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 0 3(3-0-6) อ.ธิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>�ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีJน ั Jง1742307 B 3(3-0-6) อ.พรพมิล
พฤ. (�E.6�-0).6�) )6A)เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัอตุสาหกรรม1743107 B 3(2-2-5) อ. ดร.มธุรส 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )6AAการสืJอสารขา้มวฒันธรรม1743108 A 3(3-0-6) อ.ธีรศกัดิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>�0การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจินาํเทีJยว1743305 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ
อ. (�E.6�-00.6�) 0)Aการท่องเทีJยวเชงินิเวศ1743311 A 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอภชิา ศรีบูระไชย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัวุฒ ิสุวรรณช่าง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584328045
นายอภชิา ศรีบูระไชย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584329003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนศัรนี แช่มชอ้ย  (ทนุ)
โปรแกรมวชิา อตุสาหกรรมการท่องเทีJยวและบรกิารระหว่างปรปรญิญาตร ี> ปี

5843-29/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) )A��)การวางแผนและพฒันาการท่องเทีJยว9741201 B 3(3-0-6) อ.ณฐักานต์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�0การพฒันาทรพัยากรการท่องเทีJยว9741202 B 3(3-0-6) อ.ณฐักานต์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6AAภาษาองักฤษระดบัตน้9741401 A 3(3-0-6) อ. ดร.กฤษดา > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )A��Aลกัษณะและพฤตกิรรมของนกัท่องเทีJยว9743109 A 3(2-2-5) อ.กรรณิกา, อ.ใหม่ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) )AA�6การวางแผนการดาํเนินงาน9743209 A 3(3-0-6) อ.กรรณิกา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )AA�>การท่องเทีJยวอย่างย ั Jงยนื9743210 A 3(3-0-6) อ.อรวรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) SU-409การตลาดการท่องเทีJยว9743211 A 3(3-0-6) อ.อรวรรณ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนศัรีน แช่มชอ้ย  (ทนุ) )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อรวรรณ เหมอืนภกัตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584329003
นางสาวนศัรีน แช่มชอ้ย  (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584329005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปชิรญาณ์ แจง้ทว้ม
โปรแกรมวชิา อตุสาหกรรมการท่องเทีJยวและบรกิารระหว่างปรปรญิญาตร ี> ปี

5843-29/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) )A��)การวางแผนและพฒันาการท่องเทีJยว9741201 B 3(3-0-6) อ.ณฐักานต์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�0การพฒันาทรพัยากรการท่องเทีJยว9741202 B 3(3-0-6) อ.ณฐักานต์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6AAภาษาองักฤษระดบัตน้9741401 A 3(3-0-6) อ. ดร.กฤษดา > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )A��Aลกัษณะและพฤตกิรรมของนกัท่องเทีJยว9743109 A 3(2-2-5) อ.กรรณิกา, อ.ใหม่ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) )AA�6การวางแผนการดาํเนินงาน9743209 A 3(3-0-6) อ.กรรณิกา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )AA�>การท่องเทีJยวอย่างย ั Jงยนื9743210 A 3(3-0-6) อ.อรวรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) SU-409การตลาดการท่องเทีJยว9743211 A 3(3-0-6) อ.อรวรรณ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปชริญาณ์ แจง้ทว้ม )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อรวรรณ เหมอืนภกัตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584329005
นางสาวปชิรญาณ์ แจง้ทว้ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584329014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกติตพิงศ ์เม่งพดั
โปรแกรมวชิา อตุสาหกรรมการท่องเทีJยวและบรกิารระหว่างปรปรญิญาตร ี> ปี

5843-29/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) )A��)การวางแผนและพฒันาการท่องเทีJยว9741201 B 3(3-0-6) อ.ณฐักานต์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�0การพฒันาทรพัยากรการท่องเทีJยว9741202 B 3(3-0-6) อ.ณฐักานต์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6AAภาษาองักฤษระดบัตน้9741401 A 3(3-0-6) อ. ดร.กฤษดา > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )A��Aลกัษณะและพฤตกิรรมของนกัท่องเทีJยว9743109 A 3(2-2-5) อ.กรรณิกา, อ.ใหม่ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) )AA�6การวางแผนการดาํเนินงาน9743209 A 3(3-0-6) อ.กรรณิกา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )AA�>การท่องเทีJยวอย่างย ั Jงยนื9743210 A 3(3-0-6) อ.อรวรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) SU-409การตลาดการท่องเทีJยว9743211 A 3(3-0-6) อ.อรวรรณ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกติตพิงศ ์เมง่พดั )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อรวรรณ เหมอืนภกัตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584329014
นายกติตพิงศ ์เม่งพดั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584329016

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศภุรตัน์ ชีชะนะ
โปรแกรมวชิา อตุสาหกรรมการท่องเทีJยวและบรกิารระหว่างปรปรญิญาตร ี> ปี

5843-29/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) )A��)การวางแผนและพฒันาการท่องเทีJยว9741201 B 3(3-0-6) อ.ณฐักานต์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�0การพฒันาทรพัยากรการท่องเทีJยว9741202 B 3(3-0-6) อ.ณฐักานต์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6AAภาษาองักฤษระดบัตน้9741401 A 3(3-0-6) อ. ดร.กฤษดา > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )A��Aลกัษณะและพฤตกิรรมของนกัท่องเทีJยว9743109 A 3(2-2-5) อ.กรรณิกา, อ.ใหม่ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) )AA�6การวางแผนการดาํเนินงาน9743209 A 3(3-0-6) อ.กรรณิกา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )AA�>การท่องเทีJยวอย่างย ั Jงยนื9743210 A 3(3-0-6) อ.อรวรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) SU-409การตลาดการท่องเทีJยว9743211 A 3(3-0-6) อ.อรวรรณ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศุภรตัน ์ชชีะนะ )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อรวรรณ เหมอืนภกัตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584329016
นายศภุรตัน์ ชีชะนะ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584329017

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสรวศิ มีสุข
โปรแกรมวชิา อตุสาหกรรมการท่องเทีJยวและบรกิารระหว่างปรปรญิญาตร ี> ปี

5843-29/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) )A��)การวางแผนและพฒันาการท่องเทีJยว9741201 B 3(3-0-6) อ.ณฐักานต์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�0การพฒันาทรพัยากรการท่องเทีJยว9741202 B 3(3-0-6) อ.ณฐักานต์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6AAภาษาองักฤษระดบัตน้9741401 A 3(3-0-6) อ. ดร.กฤษดา > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )A��Aลกัษณะและพฤตกิรรมของนกัท่องเทีJยว9743109 A 3(2-2-5) อ.กรรณิกา, อ.ใหม่ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) )AA�6การวางแผนการดาํเนินงาน9743209 A 3(3-0-6) อ.กรรณิกา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )AA�>การท่องเทีJยวอย่างย ั Jงยนื9743210 A 3(3-0-6) อ.อรวรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) SU-409การตลาดการท่องเทีJยว9743211 A 3(3-0-6) อ.อรวรรณ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสรวศิ มสุีข )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อรวรรณ เหมอืนภกัตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584329017
นายสรวศิ มีสขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584329019

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาญจนาพร หมทอง
โปรแกรมวชิา อตุสาหกรรมการท่องเทีJยวและบรกิารระหว่างปรปรญิญาตร ี> ปี

5843-29/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) )A��)การวางแผนและพฒันาการท่องเทีJยว9741201 B 3(3-0-6) อ.ณฐักานต์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�0การพฒันาทรพัยากรการท่องเทีJยว9741202 B 3(3-0-6) อ.ณฐักานต์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) )6AAภาษาองักฤษระดบัตน้9741401 A 3(3-0-6) อ. ดร.กฤษดา > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )A��Aลกัษณะและพฤตกิรรมของนกัท่องเทีJยว9743109 A 3(2-2-5) อ.กรรณิกา, อ.ใหม่ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) )AA�6การวางแผนการดาํเนินงาน9743209 A 3(3-0-6) อ.กรรณิกา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )AA�>การท่องเทีJยวอย่างย ั Jงยนื9743210 A 3(3-0-6) อ.อรวรรณ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) SU-409การตลาดการท่องเทีJยว9743211 A 3(3-0-6) อ.อรวรรณ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกาญจนาพร หมทอง )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.อรวรรณ เหมอืนภกัตร ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584329019
นางสาวกาญจนาพร หมทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375102

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกิ งกาญจน์ ศรเีอี ยม
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) )6>0ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 B 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 A 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 A 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC403สมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 A 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 A 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC301ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 A 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�0ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 A 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC401ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 A 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกิJงกาญจน ์ศรีเอีJยม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสงดาว ถิJนหารวงษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375102
นางสาวกิ งกาญจน์ ศรีเอี ยม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375103

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเกตน์สริ ีเยน็ต ั9ง
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) )6>0ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 B 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 A 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 A 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC403สมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 A 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 A 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC301ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 A 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�0ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 A 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC401ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 A 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเกตนส์ริี เยน็ต ั@ง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสงดาว ถิJนหารวงษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375103
นางสาวเกตน์สริี เยน็ต ั9ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375105

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชลชินี กอ้นแกว้
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) )6�>ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ )1551102 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.สริตา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 A 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC403สมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 A 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 A 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC301ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 A 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�0ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 A 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC401ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 A 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชลชนีิ กอ้นแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสงดาว ถิJนหารวงษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16
 3

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375105
นางสาวชลชินี กอ้นแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375106

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวญาณิศา เมฆขยาย
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) )6>0ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 B 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 A 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 A 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC403สมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 A 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 A 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC301ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 A 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�0ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 A 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC401ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 A 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวญาณิศา เมฆขยาย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสงดาว ถิJนหารวงษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375106
นางสาวญาณิศา เมฆขยาย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375108

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฐติพิร ปานมี
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) )6>0ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 B 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 A 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 A 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC403สมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 A 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 A 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC301ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 A 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�0ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 A 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC401ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 A 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวฐติพิร ปานม ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสงดาว ถิJนหารวงษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375108
นางสาวฐติพิร ปานมี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375110

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธญัญาเรศ บรรดาศกัดิV
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) )6>0ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 B 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 A 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 A 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC403สมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 A 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 A 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC301ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 A 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�0ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 A 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC401ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 A 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธญัญาเรศ บรรดาศกัดิv )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสงดาว ถิJนหารวงษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375110
นางสาวธญัญาเรศ บรรดาศกัดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375113

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนภสัรศัมิV จนัทรป์ระดบั
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) )6>0ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 B 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 A 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 A 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC403สมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 A 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 A 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC301ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 A 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�0ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 A 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC401ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 A 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนภสัรศัมิv จนัทรป์ระดบั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสงดาว ถิJนหารวงษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375113
นางสาวนภสัรศัมิV จนัทรป์ระดบั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375115

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนุชนาถ เอนกพรหม์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) )6>0ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 B 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 A 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 A 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC403สมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 A 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 A 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC301ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 A 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�0ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 A 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC401ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 A 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนุชนาถ เอนกพรหม ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสงดาว ถิJนหารวงษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375115
นางสาวนุชนาถ เอนกพรหม์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375117

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปนดัดา ทรงกฤษณ์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) )6>0ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 B 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 A 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 A 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC403สมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 A 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 A 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC301ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 A 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�0ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 A 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC401ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 A 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปนดัดา ทรงกฤษณ์ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสงดาว ถิJนหารวงษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375117
นางสาวปนดัดา ทรงกฤษณ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375119

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปาลติา นิลมณี
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) )6>0ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 B 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 A 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 A 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC403สมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 A 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 A 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC301ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 A 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�0ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 A 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC401ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 A 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปาลติา นิลมณี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสงดาว ถิJนหารวงษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375119
นางสาวปาลติา นิลมณี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375122

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวแพรพลอย สนัตธิรรม
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) )6>0ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 B 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 A 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 A 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC403สมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 A 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 A 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC301ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 A 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�0ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 A 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC401ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 A 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวแพรพลอย สนัตธิรรม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสงดาว ถิJนหารวงษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375122
นางสาวแพรพลอย สนัตธิรรม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375123

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภทัรสุดา รตันหานนท์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) )6>0ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 B 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 A 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 A 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC403สมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 A 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 A 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC301ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 A 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�0ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 A 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC401ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 A 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภทัรสุดา รตันหานนท ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสงดาว ถิJนหารวงษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375123
นางสาวภทัรสดุา รตันหานนท์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375124

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเมวกิา กิ งโสดา
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) )6>0ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 B 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 A 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 A 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC403สมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 A 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 A 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC301ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 A 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�0ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 A 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC401ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 A 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเมวกิา กิJงโสดา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสงดาว ถิJนหารวงษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375124
นางสาวเมวกิา กิ งโสดา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375125

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรตันิชา พมิพส์วสัดิV
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) )6>0ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 B 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 A 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 A 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC403สมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 A 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 A 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC301ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 A 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�0ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 A 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC401ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 A 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรตันิชา พมิพส์วสัดิv )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสงดาว ถิJนหารวงษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375125
นางสาวรตันิชา พมิพส์วสัดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375126

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรารตัน์ ทรงศรี
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) )6>0ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 B 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 A 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 A 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC403สมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 A 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 A 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC301ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 A 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�0ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 A 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC401ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 A 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววรารตัน ์ทรงศรี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสงดาว ถิJนหารวงษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375126
นางสาววรารตัน์ ทรงศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375127

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววลิาสนีิ บญุชูเชิด
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) )6>0ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 B 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 A 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 A 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC403สมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 A 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 A 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC301ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 A 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�0ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 A 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC401ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 A 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววลิาสนีิ บญุชูเชดิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสงดาว ถิJนหารวงษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375127
นางสาววลิาสนีิ บญุชูเชิด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375128

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศกลวรรณ วนัไกร
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) )6>0ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 B 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 A 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 A 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC403สมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 A 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 A 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC301ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 A 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�0ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 A 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC401ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 A 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศกลวรรณ วนัไกร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสงดาว ถิJนหารวงษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375128
นางสาวศกลวรรณ วนัไกร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375130

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสลลิทพิย ์อารกัขา
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) )6>0ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 B 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 A 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 A 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC403สมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 A 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 A 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC301ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 A 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�0ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 A 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC401ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 A 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสลลิทพิย ์อารกัขา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสงดาว ถิJนหารวงษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375130
นางสาวสลลิทพิย ์อารกัขา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375134

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกติตพิฒัน์ เทพบตุร
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) )6>0ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 B 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 A 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 A 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC403สมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 A 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 A 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC301ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 A 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�0ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 A 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC401ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 A 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกติตพิฒัน ์เทพบตุร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสงดาว ถิJนหารวงษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375134
นายกติตพิฒัน์ เทพบตุร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375135

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเกง่จติร โคสนิธิV
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) )6>0ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 B 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 A 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 A 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC403สมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 A 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 A 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC301ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 A 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�0ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 A 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC401ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 A 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเก่งจติร โคสนิธิv )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสงดาว ถิJนหารวงษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375135
นายเกง่จติร โคสนิธิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375138

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนพล ป้านบญุ
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) )6>0ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 B 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 A 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 A 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC403สมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 A 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 A 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC301ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 A 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�0ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 A 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC401ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 A 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนพล ป้านบญุ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสงดาว ถิJนหารวงษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375138
นายธนพล ป้านบญุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375139

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธรีภทัร ์ลเีขียน
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) )6>0ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 B 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 A 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 A 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC403สมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 A 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 A 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC301ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 A 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�0ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 A 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC401ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 A 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธีรภทัร ์ลเีขยีน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสงดาว ถิJนหารวงษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375139
นายธีรภทัร ์ลเีขียน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375140

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนิตธิร เจรญิภกัดี
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) )6>0ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 B 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 A 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 A 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC403สมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 A 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 A 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC301ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 A 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�0ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 A 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC401ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 A 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนิตธิร เจริญภกัด ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสงดาว ถิJนหารวงษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375140
นายนิตธิร เจริญภกัดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375141

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุรสร แสงอาทติย์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) )6>0ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 B 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 A 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 A 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC403สมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 A 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 A 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC301ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 A 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�0ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 A 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC401ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 A 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุรสร แสงอาทติย ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสงดาว ถิJนหารวงษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375141
นายสรุสร แสงอาทติย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375142

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุรตัน์ วงษพ์านิช
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) )6>0ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 B 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 A 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 A 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC403สมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 A 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 A 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC301ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 A 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�0ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 A 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC401ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 A 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุรตัน ์วงษพ์านิช )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสงดาว ถิJนหารวงษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375142
นายสรุตัน์ วงษพ์านิช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375143

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุรยินั จนัทรส์ุข
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) )6>0ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 B 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 A 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 A 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC403สมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 A 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 A 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC301ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 A 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�0ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 A 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC401ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 A 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุริยนั จนัทรสุ์ข )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสงดาว ถิJนหารวงษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375143
นายสรุิยนั จนัทรส์ขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375144

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุรเกยีรติV พรมพจิติร
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) )6>0ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 B 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 A 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 A 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) LC403สมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 A 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 A 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) LC301ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 A 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�0ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 A 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) LC401ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 A 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุรเกยีรติv พรมพจิติร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.แสงดาว ถิJนหารวงษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375144
นายสรุเกยีรติV พรมพจิติร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375201

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาญจนปภา แตล้กั
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) LC303ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 C 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 B 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 B 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�Aสมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 B 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 B 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>>ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 B 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>6)ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 B 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC403ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 B 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกาญจนปภา แตล้กั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วชัระ เยน็เปรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375201
นางสาวกาญจนปภา แตล้กั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375202

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกานดา จอมศรี
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) LC303ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 C 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 B 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 B 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�Aสมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 B 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 B 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>>ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 B 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>6)ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 B 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC403ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 B 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกานดา จอมศรี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วชัระ เยน็เปรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375202
นางสาวกานดา จอมศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375204

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจารุวรรณ จนัทรจ์อ้ย  (ทนุ)
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) LC303ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 C 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 B 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 B 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�Aสมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 B 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 B 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>>ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 B 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>6)ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 B 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC403ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 B 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจารุวรรณ จนัทรจ์อ้ย  (ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วชัระ เยน็เปรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375204
นางสาวจารุวรรณ จนัทรจ์อ้ย  (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375205

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชนิตา สาวสวรรค์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) LC303ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 C 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 B 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 B 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�Aสมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 B 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 B 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>>ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 B 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>6)ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 B 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC403ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 B 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชนิตา สาวสวรรค ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วชัระ เยน็เปรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375205
นางสาวชนิตา สาวสวรรค์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375206

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชุตภิา แสนสุด
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) LC303ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 C 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 B 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 B 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�Aสมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 B 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 B 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>>ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 B 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>6)ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 B 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC403ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 B 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชตุภิา แสนสุด )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วชัระ เยน็เปรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375206
นางสาวชตุภิา แสนสดุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375207

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวโชตมิา คงเพช็ร
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) LC303ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 C 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 B 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 B 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�Aสมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 B 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 B 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>>ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 B 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>6)ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 B 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC403ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 B 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวโชตมิา คงเพช็ร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วชัระ เยน็เปรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375207
นางสาวโชตมิา คงเพช็ร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375209

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธญัญาเรศ กงจก
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) LC303ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 C 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 B 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 B 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�Aสมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 B 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 B 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>>ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 B 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>6)ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 B 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC403ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 B 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธญัญาเรศ กงจก )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วชัระ เยน็เปรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375209
นางสาวธญัญาเรศ กงจก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375210

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธารทพิย ์อนุกูล
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) LC303ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 C 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 B 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 B 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�Aสมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 B 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 B 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>>ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 B 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>6)ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 B 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC403ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 B 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธารทพิย ์อนุกูล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วชัระ เยน็เปรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375210
นางสาวธารทพิย ์อนุกูล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375211

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิชาภา เพง็พนิ
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) LC303ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 C 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 B 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 B 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�Aสมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 B 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 B 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>>ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 B 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>6)ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 B 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC403ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 B 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนิชาภา เพง็พนิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วชัระ เยน็เปรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375211
นางสาวนิชาภา เพง็พนิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375212

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปรยิากร กล ั  นพกิลุ
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) LC303ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 C 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 B 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 B 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�Aสมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 B 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 B 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>>ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 B 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>6)ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 B 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC403ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 B 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปริยากร กล ั Jนพกิลุ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วชัระ เยน็เปรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375212
นางสาวปริยากร กล ั  นพกิลุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375213

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพมิพร์ภสั พวงดวงไม ้
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) LC303ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 C 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 B 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 B 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�Aสมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 B 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 B 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>>ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 B 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>6)ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 B 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC403ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 B 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพมิพร์ภสั พวงดวงไม ้)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วชัระ เยน็เปรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375213
นางสาวพมิพร์ภสั พวงดวงไม้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375215

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวแพรวา สนัตธิรรม
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) LC303ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 C 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 B 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 B 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�Aสมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 B 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 B 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>>ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 B 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>6)ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 B 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC403ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 B 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวแพรวา สนัตธิรรม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วชัระ เยน็เปรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375215
นางสาวแพรวา สนัตธิรรม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375216

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวยวุดี ดิสขํา
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) LC303ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 C 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 B 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 B 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�Aสมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 B 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 B 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>>ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 B 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>6)ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 B 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC403ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 B 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวยุวด ีดสิขาํ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วชัระ เยน็เปรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375216
นางสาวยวุดี ดิสขํา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375217

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรตมิา เกดิพุม่
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) LC303ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 C 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 B 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 B 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�Aสมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 B 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 B 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>>ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 B 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>6)ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 B 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC403ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 B 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรตมิา เกดิพุ่ม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วชัระ เยน็เปรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375217
นางสาวรตมิา เกดิพุม่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375218

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรชัโณชา ชาตเมโร
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) LC303ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 C 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 B 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 B 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�Aสมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 B 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 B 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>>ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 B 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>6)ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 B 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC403ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 B 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรชัโณชา ชาตเมโร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วชัระ เยน็เปรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375218
นางสาวรชัโณชา ชาตเมโร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375219

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรตันพร หอมลาํดวน
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) LC303ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 C 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 B 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 B 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�Aสมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 B 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 B 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>>ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 B 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>6)ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 B 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC403ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 B 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรตันพร หอมลาํดวน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วชัระ เยน็เปรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375219
นางสาวรตันพร หอมลาํดวน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375220

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุง่ทวิา ผิวขาวปล ั  ง
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) LC303ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 C 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 B 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 B 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�Aสมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 B 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 B 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>>ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 B 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>6)ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 B 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC403ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 B 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรุ่งทวิา ผวิขาวปล ั Jง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วชัระ เยน็เปรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375220
นางสาวรุ่งทวิา ผิวขาวปล ั  ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375221

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววณัฐชญา นอ้ยทพิย์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) LC303ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 C 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 B 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 B 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�Aสมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 B 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 B 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>>ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 B 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>6)ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 B 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC403ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 B 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววณฐัชญา นอ้ยทพิย ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วชัระ เยน็เปรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375221
นางสาววณัฐชญา นอ้ยทพิย์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375222

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรรณรตัน์ รอดสาย
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) LC303ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 C 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 B 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 B 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�Aสมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 B 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 B 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>>ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 B 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>6)ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 B 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC403ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 B 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววรรณรตัน ์รอดสาย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วชัระ เยน็เปรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375222
นางสาววรรณรตัน์ รอดสาย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375223

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรญัญา มลจนัทร ์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) LC303ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 C 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 B 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 B 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�Aสมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 B 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 B 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>>ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 B 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>6)ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 B 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC403ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 B 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววรญัญา มลจนัทร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วชัระ เยน็เปรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375223
นางสาววรญัญา มลจนัทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375225

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศทยิา ตาลวงค์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) LC303ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 C 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 B 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 B 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�Aสมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 B 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 B 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>>ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 B 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>6)ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 B 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC403ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 B 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศทยิา ตาลวงค ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วชัระ เยน็เปรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375225
นางสาวศทยิา ตาลวงค์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375226

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศศิชา เทพลาํลกึ
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) LC303ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 C 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 B 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 B 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�Aสมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 B 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 B 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>>ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 B 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>6)ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 B 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC403ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 B 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศศิชา เทพลาํลกึ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วชัระ เยน็เปรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375226
นางสาวศศิชา เทพลาํลกึ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375229

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศภุกานต ์บวัทองคาํ
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) LC303ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 C 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 B 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 B 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�Aสมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 B 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 B 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>>ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 B 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>6)ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 B 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC403ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 B 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศุภกานต ์บวัทองคาํ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วชัระ เยน็เปรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375229
นางสาวศภุกานต ์บวัทองคาํ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375230

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุพตัรา สนีาง
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) LC303ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 C 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 B 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 B 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�Aสมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 B 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 B 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>>ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 B 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>6)ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 B 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC403ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 B 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุพตัรา สนีาง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วชัระ เยน็เปรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375230
นางสาวสพุตัรา สนีาง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375235

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอารรีตัน์ ประทมุมา
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) LC303ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 C 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 B 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 B 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�Aสมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 B 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 B 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>>ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 B 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>6)ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 B 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC403ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 B 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอารีรตัน ์ประทมุมา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วชัระ เยน็เปรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375235
นางสาวอารีรตัน์ ประทมุมา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375236

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจริายศุ แกว้ประเสรฐิศรี
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) LC303ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 C 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 B 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 B 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�Aสมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 B 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 B 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>>ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 B 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>6)ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 B 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC403ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 B 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจริายุศ แกว้ประเสริฐศรี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วชัระ เยน็เปรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375236
นายจริายศุ แกว้ประเสริฐศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375237

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณชพฒัน์ ทศันา
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) LC303ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 C 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 B 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 B 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�Aสมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 B 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 B 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>>ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 B 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>6)ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 B 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC403ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 B 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณชพฒัน ์ทศันา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วชัระ เยน็เปรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375237
นายณชพฒัน์ ทศันา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375239

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายดลชิต นวลตา
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) LC303ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 C 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 B 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 B 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�Aสมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 B 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 B 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>>ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 B 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>6)ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 B 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC403ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 B 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายดลชติ นวลตา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วชัระ เยน็เปรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375239
นายดลชิต นวลตา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375240

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนกาญจน์ ขาวผ่อง
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) LC303ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 C 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 B 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 B 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�Aสมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 B 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 B 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>>ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 B 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>6)ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 B 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC403ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 B 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนกาญจน ์ขาวผ่อง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วชัระ เยน็เปรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375240
นายธนกาญจน์ ขาวผ่อง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584375242

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายมาวนิ ทพิยพ์พิฒัน์
โปรแกรมวชิา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี> ปี

5843-75/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) LC303ภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 C 3(2-1-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )6�Aวฒันธรรมองักฤษศึกษา1553105 B 3(2-1-6) Mr.William David ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-406การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาอ ั1553801 B 1(0-60) อ.วชัระ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�Aสมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ1553902 B 3(1-2-6) อ.วชัระ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6C)การแปล )1554502 B 3(1-2-6) อ.วชัระ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0>>>ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 B 3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>6)ภาษาองักฤษเพืJอธุรกจิการบนิ1554704 B 3(2-1-6) อ.ปิJนปินทัธ์ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) LC403ภาษาองักฤษสาํหรบังานเลขานุการ1554705 B 3(2-1-6) MissStephanie > พ.ค. A0. (06.��-0>.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายมาวนิ ทพิยพ์พิฒัน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วชัระ เยน็เปรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

22
 0

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584375242
นายมาวนิ ทพิยพ์พิฒัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418101

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกชกร พวงทพิย์
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E60การวางแผนธุรกจิ3563202 C 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E��วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกชกร พวงทพิย ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เยาวภา อนิทเส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418101
นางสาวกชกร พวงทพิย์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418103

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกฤษณา สุขสม
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E60การวางแผนธุรกจิ3563202 C 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E��วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกฤษณา สุขสม )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เยาวภา อนิทเส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418103
นางสาวกฤษณา สขุสม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418104

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาญจนา อกัโขพนัธ์
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E60การวางแผนธุรกจิ3563202 C 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E��วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกาญจนา อกัโขพนัธ ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เยาวภา อนิทเส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418104
นางสาวกาญจนา อกัโขพนัธ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418105

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเกตวุลนิ ช่วยฉํ า
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E60การวางแผนธุรกจิ3563202 C 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E��วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเกตวุลนิ ช่วยฉํ Jา )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เยาวภา อนิทเส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418105
นางสาวเกตวุลนิ ช่วยฉํ า

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418106

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเกวลนิ สมคัรเสวี
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E60การวางแผนธุรกจิ3563202 C 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E��วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเกวลนิ สมคัรเสว ี)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เยาวภา อนิทเส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418106
นางสาวเกวลนิ สมคัรเสวี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418108

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัทรา บวัลอ้ม
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E60การวางแผนธุรกจิ3563202 C 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E��วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจนัทรา บวัลอ้ม )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เยาวภา อนิทเส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418108
นางสาวจนัทรา บวัลอ้ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418109

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจรีา แดงเสยีงดงั
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E60การวางแผนธุรกจิ3563202 C 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E��วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจรีา แดงเสยีงดงั )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เยาวภา อนิทเส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418109
นางสาวจรีา แดงเสยีงดงั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418110

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชยานิศ สมใจ
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E60การวางแผนธุรกจิ3563202 C 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E��วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชยานิศ สมใจ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เยาวภา อนิทเส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418110
นางสาวชยานิศ สมใจ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418111

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชลธชิา อว่มสาํอางค์
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E60การวางแผนธุรกจิ3563202 C 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E��วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชลธิชา อ่วมสาํอางค ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เยาวภา อนิทเส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418111
นางสาวชลธิชา อว่มสาํอางค์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418112

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวญาสุมินทร ์แสงหวา้
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E60การวางแผนธุรกจิ3563202 C 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E��วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวญาสุมนิทร ์แสงหวา้ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เยาวภา อนิทเส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418112
นางสาวญาสมิุนทร ์แสงหวา้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418113

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฏธยาน์ งามขํา
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E60การวางแผนธุรกจิ3563202 C 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E��วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฏัธยาน ์งามขาํ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เยาวภา อนิทเส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418113
นางสาวณัฏธยาน์ งามขํา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418114

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวตสัณีย ์ตาวา
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E60การวางแผนธุรกจิ3563202 C 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E��วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวตสัณีย ์ตาวา )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เยาวภา อนิทเส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418114
นางสาวตสัณีย ์ตาวา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418116

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนภวรรณ อนิทสโร
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E60การวางแผนธุรกจิ3563202 C 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E��วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนภวรรณ อนิทสโร )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เยาวภา อนิทเส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418116
นางสาวนภวรรณ อนิทสโร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418117

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนฤมล กาลปกัษ์
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E60การวางแผนธุรกจิ3563202 C 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E��วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนฤมล กาลปกัษ ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เยาวภา อนิทเส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418117
นางสาวนฤมล กาลปกัษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418118

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิสารกัษ ์บญุปลอด
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E60การวางแผนธุรกจิ3563202 C 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E��วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนิสารกัษ ์บญุปลอด )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เยาวภา อนิทเส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418118
นางสาวนิสารกัษ ์บญุปลอด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418121

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปวณีา คาํสระ
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E60การวางแผนธุรกจิ3563202 C 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E��วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปวณีา คาํสระ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เยาวภา อนิทเส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418121
นางสาวปวณีา คาํสระ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418122

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวผุสดี ศรปีญัจางค์
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E60การวางแผนธุรกจิ3563202 C 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E��วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวผุสด ีศรีปญัจางค ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เยาวภา อนิทเส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418122
นางสาวผุสดี ศรีปญัจางค์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418123

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรวภิา ทองมาก
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E60การวางแผนธุรกจิ3563202 C 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E��วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพรวภิา ทองมาก )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เยาวภา อนิทเส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418123
นางสาวพรวภิา ทองมาก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418124

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชัชานนัท ์จนัทรสุขมาลยั
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E60การวางแผนธุรกจิ3563202 C 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E��วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพชัชานนัท ์จนัทรสุขมาลยั )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เยาวภา อนิทเส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418124
นางสาวพชัชานนัท ์จนัทรสขุมาลยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418125

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภทัรวดี สุดสวาท
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E60การวางแผนธุรกจิ3563202 C 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E��วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภทัรวด ีสุดสวาท )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เยาวภา อนิทเส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418125
นางสาวภทัรวดี สดุสวาท

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418126

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภสัสร พูลทบั
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E60การวางแผนธุรกจิ3563202 C 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E��วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภสัสร พูลทบั )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เยาวภา อนิทเส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418126
นางสาวภสัสร พูลทบั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418127

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรวสิรา เลา้โลมวงศ์
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E60การวางแผนธุรกจิ3563202 C 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E��วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรวสิรา เลา้โลมวงศ ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เยาวภา อนิทเส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418127
นางสาวรวสิรา เลา้โลมวงศ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418129

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุง่นภา นวมนิ ม
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E60การวางแผนธุรกจิ3563202 C 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E��วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรุ่งนภา นวมนิJม )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เยาวภา อนิทเส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418129
นางสาวรุ่งนภา นวมนิ ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418130

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวลลดิา คลี ฉายา
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E60การวางแผนธุรกจิ3563202 C 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E��วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวลลดิา คลีJฉายา )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เยาวภา อนิทเส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418130
นางสาวลลดิา คลี ฉายา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418131

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววลัภา เสมาลอ้ม
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E60การวางแผนธุรกจิ3563202 C 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E��วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววลัภา เสมาลอ้ม )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เยาวภา อนิทเส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418131
นางสาววลัภา เสมาลอ้ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418133

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรขิวญั มิตรมาก
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E60การวางแผนธุรกจิ3563202 C 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E��วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริขวญั มติรมาก )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เยาวภา อนิทเส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418133
นางสาวศิริขวญั มิตรมาก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418135

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสรารตัน์ รอดเสวก
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E60การวางแผนธุรกจิ3563202 C 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E��วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสรารตัน ์รอดเสวก )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เยาวภา อนิทเส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418135
นางสาวสรารตัน์ รอดเสวก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418136

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุดารตัน์ แจม่จาํรสั
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E60การวางแผนธุรกจิ3563202 C 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E��วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุดารตัน ์แจ่มจาํรสั )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เยาวภา อนิทเส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418136
นางสาวสดุารตัน์ แจม่จาํรสั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418137

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุนิดา แกว้เนตร
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E60การวางแผนธุรกจิ3563202 C 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E��วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุนิดา แกว้เนตร )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เยาวภา อนิทเส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418137
นางสาวสนิุดา แกว้เนตร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418139

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุมิตตา สุบงกฎ
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E60การวางแผนธุรกจิ3563202 C 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E��วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุมติตา สุบงกฎ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เยาวภา อนิทเส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418139
นางสาวสมิุตตา สบุงกฎ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418140

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวแสงสุนีย ์ศรสีวสัดิV
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E60การวางแผนธุรกจิ3563202 C 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E��วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวแสงสุนีย ์ศรีสวสัดิv )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เยาวภา อนิทเส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418140
นางสาวแสงสนีุย ์ศรีสวสัดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418142

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอภชิญา โชตมิิตร
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E60การวางแผนธุรกจิ3563202 C 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E��วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอภชิญา โชตมิติร )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เยาวภา อนิทเส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418142
นางสาวอภชิญา โชตมิิตร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418143

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวองัควภิา รอดแสวง
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E60การวางแผนธุรกจิ3563202 C 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E��วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวองัควภิา รอดแสวง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เยาวภา อนิทเส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418143
นางสาวองัควภิา รอดแสวง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418144

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอจัฉรา บวัขยาย
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E60การวางแผนธุรกจิ3563202 C 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E��วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอจัฉรา บวัขยาย )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เยาวภา อนิทเส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418144
นางสาวอจัฉรา บวัขยาย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418145

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอาทติยา ดาราเมือง
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E60การวางแผนธุรกจิ3563202 C 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E��วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอาทติยา ดาราเมอืง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เยาวภา อนิทเส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418145
นางสาวอาทติยา ดาราเมือง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418147

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวไอลดา มงัสา
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E60การวางแผนธุรกจิ3563202 C 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E��วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวไอลดา มงัสา )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เยาวภา อนิทเส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418147
นางสาวไอลดา มงัสา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418148

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจกัรนิทร ์สงิอดุม
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E60การวางแผนธุรกจิ3563202 C 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E��วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจกัรินทร ์สงิอดุม )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เยาวภา อนิทเส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418148
นายจกัรินทร ์สงิอดุม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418150

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายดนุสรณ์ ขําปลื9มจติต์
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E60การวางแผนธุรกจิ3563202 C 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E��วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายดนุสรณ์ ขาํปลื@มจติต ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เยาวภา อนิทเส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418150
นายดนุสรณ์ ขําปลื9มจติต ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418152

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนพล คูณทวี
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E60การวางแผนธุรกจิ3563202 C 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E��วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนพล คูณทว ี)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เยาวภา อนิทเส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418152
นายธนพล คูณทวี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418154

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนัวา ยิ9มใย
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E60การวางแผนธุรกจิ3563202 C 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E��วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนัวา ยิ@มใย )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เยาวภา อนิทเส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418154
นายธนัวา ยิ9มใย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418156

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพทิวสั อนิทรไพโรจน์
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E60การวางแผนธุรกจิ3563202 C 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E��วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพทิวสั อนิทรไพโรจน ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เยาวภา อนิทเส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418156
นายพทิวสั อนิทรไพโรจน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418162

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสรายทุธ จนัทะทงั
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E60การวางแผนธุรกจิ3563202 C 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E��วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสรายุทธ จนัทะทงั )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เยาวภา อนิทเส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418162
นายสรายทุธ จนัทะทงั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418164

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสทิธโิชค กลดัแกว้
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E60การวางแผนธุรกจิ3563202 C 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E��วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสทิธิโชค กลดัแกว้ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เยาวภา อนิทเส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418164
นายสทิธิโชค กลดัแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418166

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายฉตัรพล องคท์อง
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E60การวางแผนธุรกจิ3563202 C 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 B 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 A 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E��วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายฉตัรพล องคท์อง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เยาวภา อนิทเส )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418166
นายฉตัรพล องคท์อง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418202

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลชนก อนิจนี
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 D 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 B 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�)การวางแผนธุรกจิ3563202 D 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E>)การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) 0E�0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกมลชนก อนิจนี )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( พนัจ่าโททฆิมัพร ขยิะพฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418202
นางสาวกมลชนก อนิจนี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418204

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกลุณัฐ จารยี ์
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 D 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 B 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�)การวางแผนธุรกจิ3563202 D 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E>)การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) 0E�0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกลุณฐั จารีย ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( พนัจ่าโททฆิมัพร ขยิะพฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418204
นางสาวกลุณัฐ จารีย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418205

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจรรีตัน์ เหมาะพชิยั
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 D 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 B 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�)การวางแผนธุรกจิ3563202 D 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E>)การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) 0E�0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจรีรตัน ์เหมาะพชิยั )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( พนัจ่าโททฆิมัพร ขยิะพฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418205
นางสาวจรีรตัน์ เหมาะพชิยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418207

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจริาภา คเนจร ณ อยธุยา
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 D 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 B 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�)การวางแผนธุรกจิ3563202 D 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E>)การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) 0E�0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจริาภา คเนจร ณ อยุธยา )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( พนัจ่าโททฆิมัพร ขยิะพฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418207
นางสาวจริาภา คเนจร ณ อยธุยา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418209

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชลธชิา มีสุข
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 D 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 B 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�)การวางแผนธุรกจิ3563202 D 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E>)การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) 0E�0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชลธิชา มสุีข )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( พนัจ่าโททฆิมัพร ขยิะพฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418209
นางสาวชลธิชา มีสขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418210

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชไมพร เอี ยมไกรทอง
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 D 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 B 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�)การวางแผนธุรกจิ3563202 D 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E>)การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) 0E�0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชไมพร เอีJยมไกรทอง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( พนัจ่าโททฆิมัพร ขยิะพฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418210
นางสาวชไมพร เอี ยมไกรทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418212

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวดวงลดัดา พมิพส์ุวรรณ์
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 D 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 B 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�)การวางแผนธุรกจิ3563202 D 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E>)การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) 0E�0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวดวงลดัดา พมิพสุ์วรรณ์ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( พนัจ่าโททฆิมัพร ขยิะพฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418212
นางสาวดวงลดัดา พมิพส์วุรรณ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418216

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเนตรชนก นุชเนตร
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 D 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 B 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�)การวางแผนธุรกจิ3563202 D 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E>)การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) 0E�0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเนตรชนก นุชเนตร )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( พนัจ่าโททฆิมัพร ขยิะพฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418216
นางสาวเนตรชนก นุชเนตร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418217

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวประยงค ์ภยางกรู
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 D 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 B 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�)การวางแผนธุรกจิ3563202 D 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E>)การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) 0E�0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวประยงค ์ภยางกรู )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( พนัจ่าโททฆิมัพร ขยิะพฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418217
นางสาวประยงค ์ภยางกรู

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418218

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปาณิศา อยู่สุข
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 D 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 B 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�)การวางแผนธุรกจิ3563202 D 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E>)การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) 0E�0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปาณิศา อยู่สุข )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( พนัจ่าโททฆิมัพร ขยิะพฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418218
นางสาวปาณิศา อยูส่ขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418219

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรพรรณ หสัรนิทร ์
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 D 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 B 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�)การวางแผนธุรกจิ3563202 D 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E>)การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) 0E�0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพรพรรณ หสัรินทร ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( พนัจ่าโททฆิมัพร ขยิะพฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418219
นางสาวพรพรรณ หสัรินทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418220

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรสุดา บญุสมเชื9 อ
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 D 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 B 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�)การวางแผนธุรกจิ3563202 D 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E>)การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) 0E�0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพรสุดา บญุสมเชื@อ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( พนัจ่าโททฆิมัพร ขยิะพฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418220
นางสาวพรสดุา บญุสมเชื9 อ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418222

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภทัรพร หอมหวาน
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 D 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 B 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�)การวางแผนธุรกจิ3563202 D 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E>)การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) 0E�0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภทัรพร หอมหวาน )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( พนัจ่าโททฆิมัพร ขยิะพฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418222
นางสาวภทัรพร หอมหวาน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418224

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมธุรส ตรงศิริ
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 D 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 B 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�)การวางแผนธุรกจิ3563202 D 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E>)การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) 0E�0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมธุรส ตรงศิริ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( พนัจ่าโททฆิมัพร ขยิะพฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418224
นางสาวมธุรส ตรงศิริ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418225

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรตัตกิาล นิรนัตราย
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 D 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 B 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�)การวางแผนธุรกจิ3563202 D 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E>)การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) 0E�0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรตัตกิาล นิรนัตราย )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( พนัจ่าโททฆิมัพร ขยิะพฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418225
นางสาวรตัตกิาล นิรนัตราย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418227

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววราภรณ์ บญุประเสรฐิ
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 D 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 B 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�)การวางแผนธุรกจิ3563202 D 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E>)การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) 0E�0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววราภรณ์ บญุประเสริฐ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( พนัจ่าโททฆิมัพร ขยิะพฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418227
นางสาววราภรณ์ บญุประเสริฐ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418228

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววจิติตา ขุนนุช
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 D 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 B 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�)การวางแผนธุรกจิ3563202 D 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E>)การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) 0E�0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววจิติตา ขนุนุช )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( พนัจ่าโททฆิมัพร ขยิะพฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418228
นางสาววจิติตา ขุนนุช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418229

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววริาวรรณ กอ้นเมฆ
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 D 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 B 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�)การวางแผนธุรกจิ3563202 D 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E>)การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) 0E�0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววริาวรรณ กอ้นเมฆ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( พนัจ่าโททฆิมัพร ขยิะพฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418229
นางสาววริาวรรณ กอ้นเมฆ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418230

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรีวรรณ รกัหอม
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 D 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 B 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�)การวางแผนธุรกจิ3563202 D 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E>)การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) 0E�0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววรีวรรณ รกัหอม )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( พนัจ่าโททฆิมัพร ขยิะพฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6
 9

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418230
นางสาววรีวรรณ รกัหอม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418231

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรลิกัษณ์ ทองคาํ
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 D 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 B 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�)การวางแผนธุรกจิ3563202 D 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E>)การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) 0E�0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริลกัษณ์ ทองคาํ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( พนัจ่าโททฆิมัพร ขยิะพฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418231
นางสาวศิริลกัษณ์ ทองคาํ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418232

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสมประสงค ์พงษเ์ทศ
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 D 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 B 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�)การวางแผนธุรกจิ3563202 D 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E>)การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) 0E�0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสมประสงค ์พงษเ์ทศ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( พนัจ่าโททฆิมัพร ขยิะพฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418232
นางสาวสมประสงค ์พงษเ์ทศ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418234

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสริวิรรณ วงษาสูง
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 D 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 B 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�)การวางแผนธุรกจิ3563202 D 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E>)การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) 0E�0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสริิวรรณ วงษาสูง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( พนัจ่าโททฆิมัพร ขยิะพฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418234
นางสาวสริิวรรณ วงษาสูง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418235

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุพรรษา บวัสุวรรณ
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 D 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 B 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�)การวางแผนธุรกจิ3563202 D 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E>)การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) 0E�0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุพรรษา บวัสุวรรณ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( พนัจ่าโททฆิมัพร ขยิะพฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418235
นางสาวสพุรรษา บวัสวุรรณ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418236

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุวรรณา รอดจากทกุข์
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 D 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 B 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�)การวางแผนธุรกจิ3563202 D 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E>)การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) 0E�0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุวรรณา รอดจากทกุข ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( พนัจ่าโททฆิมัพร ขยิะพฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418236
นางสาวสวุรรณา รอดจากทกุข์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418237

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวหนึ งฤทยั แสงทอง
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 D 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 B 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�)การวางแผนธุรกจิ3563202 D 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E>)การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) 0E�0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวหนึJงฤทยั แสงทอง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( พนัจ่าโททฆิมัพร ขยิะพฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418237
นางสาวหนึ งฤทยั แสงทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418238

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอมรรตัน์ คาํสงค์
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 D 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 B 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�)การวางแผนธุรกจิ3563202 D 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E>)การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) 0E�0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอมรรตัน ์คาํสงค ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( พนัจ่าโททฆิมัพร ขยิะพฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418238
นางสาวอมรรตัน์ คาํสงค์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418239

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอารดา นอ้ยคาํ
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 D 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 B 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�)การวางแผนธุรกจิ3563202 D 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E>)การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) 0E�0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอารดา นอ้ยคาํ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( พนัจ่าโททฆิมัพร ขยิะพฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418239
นางสาวอารดา นอ้ยคาํ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418240

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเอื9อมเดือน ทมิทอง
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 D 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 B 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�)การวางแผนธุรกจิ3563202 D 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E>)การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) 0E�0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเอื@อมเดอืน ทมิทอง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( พนัจ่าโททฆิมัพร ขยิะพฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418240
นางสาวเอื9อมเดือน ทมิทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418241

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกฤษณะ กสนินัทมงคล
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 D 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 B 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�)การวางแผนธุรกจิ3563202 D 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E>)การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) 0E�0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกฤษณะ กสนินัทมงคล )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( พนัจ่าโททฆิมัพร ขยิะพฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418241
นายกฤษณะ กสนินัทมงคล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418246

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายทนงศกัดิV แกมทอง
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 D 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 B 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�)การวางแผนธุรกจิ3563202 D 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E>)การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายทนงศกัดิv แกมทอง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( พนัจ่าโททฆิมัพร ขยิะพฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 9

*
*

14 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418246
นายทนงศกัดิV แกมทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418248

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนพล หวงัพึ งฉาย
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 D 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 B 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�)การวางแผนธุรกจิ3563202 D 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E>)การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) 0E�0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนพล หวงัพึJงฉาย )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( พนัจ่าโททฆิมัพร ขยิะพฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418248
นายธนพล หวงัพึ งฉาย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418249

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนาวฒุ ิเนื9 อเยน็
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 D 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 B 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�)การวางแผนธุรกจิ3563202 D 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E>)การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) 0E�0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนาวุฒ ิเนื@อเยน็ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( พนัจ่าโททฆิมัพร ขยิะพฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418249
นายธนาวฒุิ เนื9 อเยน็

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418251

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายปฏภิทัร ์จบีเจอื
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 D 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 B 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�)การวางแผนธุรกจิ3563202 D 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E>)การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) 0E�0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายปฏภิทัร ์จบีเจอื )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( พนัจ่าโททฆิมัพร ขยิะพฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418251
นายปฏภิทัร ์จบีเจอื

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418252

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพเิชษฐ รุง่โรจน์
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 D 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 B 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�)การวางแผนธุรกจิ3563202 D 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E>)การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) 0E�0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพเิชษฐ รุ่งโรจน ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( พนัจ่าโททฆิมัพร ขยิะพฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418252
นายพเิชษฐ รุ่งโรจน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418256

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวทิวสั ยางทดั
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 D 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 B 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�)การวางแผนธุรกจิ3563202 D 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E>)การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) 0E�0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวทิวสั ยางทดั )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( พนัจ่าโททฆิมัพร ขยิะพฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418256
นายวทิวสั ยางทดั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418257

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสมาพล เพชรพทิกัษ์
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 D 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 B 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�)การวางแผนธุรกจิ3563202 D 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E>)การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) 0E�0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสมาพล เพชรพทิกัษ ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( พนัจ่าโททฆิมัพร ขยิะพฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418257
นายสมาพล เพชรพทิกัษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418258

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสมัฤทธิV รกัษาราษฎร ์
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6�ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 D 3(2-1-6) อ.ณฐัอร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E60ภาวะผูน้าํการเปลีJยนแปลง3563101 B 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�)การวางแผนธุรกจิ3563202 D 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E>)การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E��การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0EA0การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 B 2(0-3-3) อ.ธิดารตัน์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0A.6�) 0E�0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสมัฤทธิv รกัษาราษฎร ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( พนัจ่าโททฆิมัพร ขยิะพฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8
12

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418258
นายสมัฤทธิV รกัษาราษฎร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584418263

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสายพรุิณ สมดี
โปรแกรมวชิา การจดัการปรญิญาตร ี> ปี

5844-18/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) 0E>�หลกัการตลาด3541101 J 3(3-0-6) อ.กลัยา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�)การวางแผนธุรกจิ3563202 D 3(3-0-6) อ.เยาวภา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E>)การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6>ธุรกจิกบัสงัคมและชมุชน3563402 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0E6Aเศรษฐศาสตรท์ ั Jวไป3592103 F 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) >6>วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 C 3(3-0-6) อ. ดร.สุดารตัน์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสายพรุิณ สมด ี)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( พนัจ่าโททฆิมัพร ขยิะพฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584418263
นางสาวสายพริุณ สมดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584433001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจามจุร ีผลถาวรสุข
โปรแกรมวชิา การตลาดปรญิญาตร ี> ปี

5844-33/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (06.6�-0C.6�) SU-401การฟงัและการพูดภาษาจนี 01572201 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรเพญ็ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การวางแผนการตลาด3543103 A 3(3-0-6) อ.จรรยาพร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การตลาดโลก3544101 A 3(3-0-6) อ.จรรยาพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0E>�การวจิยัการตลาด3544902 A 3(2-2-5) อ.กลัยา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 D 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0EA0การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์3602122 A 3(2-2-5) อ.วรวุทธิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจามจรุี ผลถาวรสุข )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัประภา นุ่มเมอืง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 9

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584433001
นางสาวจามจุรี ผลถาวรสขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584433002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฉตัรกมล มีสุข
โปรแกรมวชิา การตลาดปรญิญาตร ี> ปี

5844-33/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (06.6�-0C.6�) SU-401การฟงัและการพูดภาษาจนี 01572201 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรเพญ็ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การวางแผนการตลาด3543103 A 3(3-0-6) อ.จรรยาพร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การตลาดโลก3544101 A 3(3-0-6) อ.จรรยาพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0E>�การวจิยัการตลาด3544902 A 3(2-2-5) อ.กลัยา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 D 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0EA0การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์3602122 A 3(2-2-5) อ.วรวุทธิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวฉตัรกมล มสุีข )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัประภา นุ่มเมอืง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 9

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584433002
นางสาวฉตัรกมล มีสขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584433005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธดิารตัน์ เชื9 อเพชร
โปรแกรมวชิา การตลาดปรญิญาตร ี> ปี

5844-33/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>6�ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 A 3(3-0-6) อ.สญัญา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-401การฟงัและการพูดภาษาจนี 01572201 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรเพญ็ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การวางแผนการตลาด3543103 A 3(3-0-6) อ.จรรยาพร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การตลาดโลก3544101 A 3(3-0-6) อ.จรรยาพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0E>�การวจิยัการตลาด3544902 A 3(2-2-5) อ.กลัยา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 D 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0EA0การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์3602122 A 3(2-2-5) อ.วรวุทธิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธิดารตัน ์เชื@อเพชร )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัประภา นุ่มเมอืง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584433005
นางสาวธิดารตัน์ เชื9 อเพชร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584433007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศศินิภา ฆงัคสัสะ
โปรแกรมวชิา การตลาดปรญิญาตร ี> ปี

5844-33/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (06.6�-0C.6�) SU-401การฟงัและการพูดภาษาจนี 01572201 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรเพญ็ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การวางแผนการตลาด3543103 A 3(3-0-6) อ.จรรยาพร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การตลาดโลก3544101 A 3(3-0-6) อ.จรรยาพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0E>�การวจิยัการตลาด3544902 A 3(2-2-5) อ.กลัยา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 D 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0EA0การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์3602122 A 3(2-2-5) อ.วรวุทธิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศศินิภา ฆงัคสัสะ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัประภา นุ่มเมอืง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 9

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584433007
นางสาวศศินิภา ฆงัคสัสะ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584433009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุชญา เศรษฐธ์นานุรกัษ์
โปรแกรมวชิา การตลาดปรญิญาตร ี> ปี

5844-33/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (06.6�-0C.6�) SU-401การฟงัและการพูดภาษาจนี 01572201 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรเพญ็ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การวางแผนการตลาด3543103 A 3(3-0-6) อ.จรรยาพร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การตลาดโลก3544101 A 3(3-0-6) อ.จรรยาพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0E>�การวจิยัการตลาด3544902 A 3(2-2-5) อ.กลัยา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 D 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0EA0การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์3602122 A 3(2-2-5) อ.วรวุทธิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุชญา เศรษฐธ์นานุรกัษ ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัประภา นุ่มเมอืง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 9

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584433009
นางสาวสชุญา เศรษฐธ์นานุรกัษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584433013

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรพรรณ ลิ9มฮง่เคี9ยง
โปรแกรมวชิา การตลาดปรญิญาตร ี> ปี

5844-33/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>6�ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 A 3(3-0-6) อ.สญัญา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-401การฟงัและการพูดภาษาจนี 01572201 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรเพญ็ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การวางแผนการตลาด3543103 A 3(3-0-6) อ.จรรยาพร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การตลาดโลก3544101 A 3(3-0-6) อ.จรรยาพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0E>�การวจิยัการตลาด3544902 A 3(2-2-5) อ.กลัยา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 D 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0EA0การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์3602122 A 3(2-2-5) อ.วรวุทธิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรพรรณ ลิ@มฮ่งเคี@ยง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัประภา นุ่มเมอืง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584433013
นางสาวอรพรรณ ลิ9มฮง่เคี9ยง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584433014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอญัมณี ยอดแกว้
โปรแกรมวชิา การตลาดปรญิญาตร ี> ปี

5844-33/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (06.6�-0C.6�) SU-401การฟงัและการพูดภาษาจนี 01572201 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรเพญ็ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การวางแผนการตลาด3543103 A 3(3-0-6) อ.จรรยาพร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การตลาดโลก3544101 A 3(3-0-6) อ.จรรยาพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0E>�การวจิยัการตลาด3544902 A 3(2-2-5) อ.กลัยา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 D 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0EA0การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์3602122 A 3(2-2-5) อ.วรวุทธิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอญัมณี ยอดแกว้ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัประภา นุ่มเมอืง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 9

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584433014
นางสาวอญัมณี ยอดแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584433017

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเกรกิพล สุวรรณกรกลุ
โปรแกรมวชิา การตลาดปรญิญาตร ี> ปี

5844-33/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (06.6�-0C.6�) SU-401การฟงัและการพูดภาษาจนี 01572201 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรเพญ็ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การวางแผนการตลาด3543103 A 3(3-0-6) อ.จรรยาพร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การตลาดโลก3544101 A 3(3-0-6) อ.จรรยาพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0E>�การวจิยัการตลาด3544902 A 3(2-2-5) อ.กลัยา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 D 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0EA0การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์3602122 A 3(2-2-5) อ.วรวุทธิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเกริกพล สุวรรณกรกลุ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัประภา นุ่มเมอืง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 9

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584433017
นายเกริกพล สวุรรณกรกลุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584433019

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนพงษ ์สุขหอม
โปรแกรมวชิา การตลาดปรญิญาตร ี> ปี

5844-33/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (06.6�-0C.6�) SU-401การฟงัและการพูดภาษาจนี 01572201 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรเพญ็ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การวางแผนการตลาด3543103 A 3(3-0-6) อ.จรรยาพร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การตลาดโลก3544101 A 3(3-0-6) อ.จรรยาพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0E>�การวจิยัการตลาด3544902 A 3(2-2-5) อ.กลัยา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 D 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0EA0การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์3602122 A 3(2-2-5) อ.วรวุทธิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนพงษ ์สุขหอม )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัประภา นุ่มเมอืง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
 9

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584433019
นายธนพงษ ์สขุหอม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584433020

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธรีะพล ศรอีรา่ม
โปรแกรมวชิา การตลาดปรญิญาตร ี> ปี

5844-33/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>6�ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 A 3(3-0-6) อ.สญัญา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) SU-401การฟงัและการพูดภาษาจนี 01572201 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรเพญ็ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การวางแผนการตลาด3543103 A 3(3-0-6) อ.จรรยาพร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การตลาดโลก3544101 A 3(3-0-6) อ.จรรยาพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0E>�การวจิยัการตลาด3544902 A 3(2-2-5) อ.กลัยา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 D 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0EA0การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์3602122 A 3(2-2-5) อ.วรวุทธิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธีระพล ศรีอร่าม )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณฐัประภา นุ่มเมอืง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9
12

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584433020
นายธีระพล ศรีอร่าม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584434002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกรรณิการ ์ฉิมหาด
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5844-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 06�กฎหมายธุรกจิ2562301 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การจดัการค่าตอบแทน3512104 A 3(3-0-6) อ. ดร.วชัระ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E�>การวจิยัการจดัการทรพัยากรมนุษย์3513909 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิvพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E)0นวตักรรมทางการจดัการและการพฒันาอ3563102 A 3(3-0-6) อ.เยาวภา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 E 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6>ธุรกจิกบัสงัคมและชมุชน3563402 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกรรณิการ ์ฉิมหาด )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.คงขวญั ศรีสอาด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584434002
นางสาวกรรณิการ ์ฉิมหาด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584434004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาญจนา พลูเกตุ
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5844-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 06�กฎหมายธุรกจิ2562301 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การจดัการค่าตอบแทน3512104 A 3(3-0-6) อ. ดร.วชัระ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E�>การวจิยัการจดัการทรพัยากรมนุษย์3513909 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิvพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E)0นวตักรรมทางการจดัการและการพฒันาอ3563102 A 3(3-0-6) อ.เยาวภา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 E 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6>ธุรกจิกบัสงัคมและชมุชน3563402 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกาญจนา พลูเกต ุ)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.คงขวญั ศรีสอาด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584434004
นางสาวกาญจนา พลูเกตุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584434005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเกตวุดี โรยสุวรรณ
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5844-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 06�กฎหมายธุรกจิ2562301 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การจดัการค่าตอบแทน3512104 A 3(3-0-6) อ. ดร.วชัระ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E�>การวจิยัการจดัการทรพัยากรมนุษย์3513909 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิvพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E)0นวตักรรมทางการจดัการและการพฒันาอ3563102 A 3(3-0-6) อ.เยาวภา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 E 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6>ธุรกจิกบัสงัคมและชมุชน3563402 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเกตวุด ีโรยสุวรรณ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.คงขวญั ศรีสอาด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584434005
นางสาวเกตวุดี โรยสวุรรณ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584434007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวแคทรยีา พงศาปาน
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5844-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 06�กฎหมายธุรกจิ2562301 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การจดัการค่าตอบแทน3512104 A 3(3-0-6) อ. ดร.วชัระ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E�>การวจิยัการจดัการทรพัยากรมนุษย์3513909 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิvพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E)0นวตักรรมทางการจดัการและการพฒันาอ3563102 A 3(3-0-6) อ.เยาวภา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 E 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6>ธุรกจิกบัสงัคมและชมุชน3563402 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวแคทรียา พงศาปาน )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.คงขวญั ศรีสอาด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584434007
นางสาวแคทรียา พงศาปาน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584434008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเจนจริา สุขสกลุ
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5844-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 06�กฎหมายธุรกจิ2562301 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การจดัการค่าตอบแทน3512104 A 3(3-0-6) อ. ดร.วชัระ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E�>การวจิยัการจดัการทรพัยากรมนุษย์3513909 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิvพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E)0นวตักรรมทางการจดัการและการพฒันาอ3563102 A 3(3-0-6) อ.เยาวภา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 E 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6>ธุรกจิกบัสงัคมและชมุชน3563402 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเจนจริา สุขสกลุ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.คงขวญั ศรีสอาด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584434008
นางสาวเจนจริา สขุสกลุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584434009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชานิกา พูลท ั  วญาติ
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5844-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 06�กฎหมายธุรกจิ2562301 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การจดัการค่าตอบแทน3512104 A 3(3-0-6) อ. ดร.วชัระ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E�>การวจิยัการจดัการทรพัยากรมนุษย์3513909 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิvพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E)0นวตักรรมทางการจดัการและการพฒันาอ3563102 A 3(3-0-6) อ.เยาวภา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 E 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6>ธุรกจิกบัสงัคมและชมุชน3563402 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชานิกา พูลท ั Jวญาต ิ)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.คงขวญั ศรีสอาด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584434009
นางสาวชานิกา พูลท ั  วญาติ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584434010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชุตมิา พนัธุอนิทร ์
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5844-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 06�กฎหมายธุรกจิ2562301 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E�>การจดัการทรพัยากรมนุษย์3511101 A 3(3-0-6) อ.คงขวญั ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การจดัการค่าตอบแทน3512104 A 3(3-0-6) อ. ดร.วชัระ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E�>การวจิยัการจดัการทรพัยากรมนุษย์3513909 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิvพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 E 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >6�โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรีรตัน์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชตุมิา พนัธุอนิทร ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.คงขวญั ศรีสอาด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584434010
นางสาวชตุมิา พนัธุอนิทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584434011

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวช่อผกา พนัธุอนิทร ์
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5844-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 06�กฎหมายธุรกจิ2562301 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E�>การจดัการทรพัยากรมนุษย์3511101 A 3(3-0-6) อ.คงขวญั ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การจดัการค่าตอบแทน3512104 A 3(3-0-6) อ. ดร.วชัระ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E�>การวจิยัการจดัการทรพัยากรมนุษย์3513909 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิvพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 E 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >6�โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรีรตัน์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวช่อผกา พนัธุอนิทร ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.คงขวญั ศรีสอาด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584434011
นางสาวช่อผกา พนัธุอนิทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584434013

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวดารณี จนัทะสาร
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5844-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 06�กฎหมายธุรกจิ2562301 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E�>การจดัการทรพัยากรมนุษย์3511101 A 3(3-0-6) อ.คงขวญั ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การจดัการค่าตอบแทน3512104 A 3(3-0-6) อ. ดร.วชัระ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E�>การวจิยัการจดัการทรพัยากรมนุษย์3513909 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิvพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 E 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >6�โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรีรตัน์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวดารณี จนัทะสาร )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.คงขวญั ศรีสอาด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584434013
นางสาวดารณี จนัทะสาร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584434014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทกัษิณา เหี9ยมหาญ
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5844-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 06�กฎหมายธุรกจิ2562301 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การจดัการค่าตอบแทน3512104 A 3(3-0-6) อ. ดร.วชัระ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E�>การวจิยัการจดัการทรพัยากรมนุษย์3513909 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิvพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E)0นวตักรรมทางการจดัการและการพฒันาอ3563102 A 3(3-0-6) อ.เยาวภา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 E 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวทกัษณิา เหี@ยมหาญ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.คงขวญั ศรีสอาด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
12

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584434014
นางสาวทกัษิณา เหี9ยมหาญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584434015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทศัมล นนทารกัษ์
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5844-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 06�กฎหมายธุรกจิ2562301 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การจดัการค่าตอบแทน3512104 A 3(3-0-6) อ. ดร.วชัระ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E�>การวจิยัการจดัการทรพัยากรมนุษย์3513909 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิvพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E)0นวตักรรมทางการจดัการและการพฒันาอ3563102 A 3(3-0-6) อ.เยาวภา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 E 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6>ธุรกจิกบัสงัคมและชมุชน3563402 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวทศัมล นนทารกัษ ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.คงขวญั ศรีสอาด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584434015
นางสาวทศัมล นนทารกัษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584434016

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนชัพร เจรญิโอสถ
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5844-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 06�กฎหมายธุรกจิ2562301 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การจดัการค่าตอบแทน3512104 A 3(3-0-6) อ. ดร.วชัระ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E�>การวจิยัการจดัการทรพัยากรมนุษย์3513909 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิvพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E)0นวตักรรมทางการจดัการและการพฒันาอ3563102 A 3(3-0-6) อ.เยาวภา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 E 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6>ธุรกจิกบัสงัคมและชมุชน3563402 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธนชัพร เจริญโอสถ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.คงขวญั ศรีสอาด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584434016
นางสาวธนชัพร เจริญโอสถ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584434017

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธญัวรรณ แซ่โซว
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5844-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 06�กฎหมายธุรกจิ2562301 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การจดัการค่าตอบแทน3512104 A 3(3-0-6) อ. ดร.วชัระ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E�>การวจิยัการจดัการทรพัยากรมนุษย์3513909 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิvพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E)0นวตักรรมทางการจดัการและการพฒันาอ3563102 A 3(3-0-6) อ.เยาวภา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 E 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธญัวรรณ แซ่โซว )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.คงขวญั ศรีสอาด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
12

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584434017
นางสาวธญัวรรณ แซ่โซว

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584434018

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนจันนัท ์สุขสนาน
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5844-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 06�กฎหมายธุรกจิ2562301 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E�>การจดัการทรพัยากรมนุษย์3511101 A 3(3-0-6) อ.คงขวญั ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การจดัการค่าตอบแทน3512104 A 3(3-0-6) อ. ดร.วชัระ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E�>การวจิยัการจดัการทรพัยากรมนุษย์3513909 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิvพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 E 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6>ธุรกจิกบัสงัคมและชมุชน3563402 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนจันนัท ์สุขสนาน )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.คงขวญั ศรีสอาด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584434018
นางสาวนจันนัท ์สขุสนาน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584434019

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนนัธชิา คุม้สกลุ
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5844-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 06�กฎหมายธุรกจิ2562301 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E�>การจดัการทรพัยากรมนุษย์3511101 A 3(3-0-6) อ.คงขวญั ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การจดัการค่าตอบแทน3512104 A 3(3-0-6) อ. ดร.วชัระ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E�>การวจิยัการจดัการทรพัยากรมนุษย์3513909 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิvพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 E 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >6�โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรีรตัน์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนนัธิชา คุม้สกลุ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.คงขวญั ศรีสอาด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584434019
นางสาวนนัธิชา คุม้สกลุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584434020

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิตยา พว่งศรี
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5844-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 06�กฎหมายธุรกจิ2562301 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การจดัการค่าตอบแทน3512104 A 3(3-0-6) อ. ดร.วชัระ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E�>การวจิยัการจดัการทรพัยากรมนุษย์3513909 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิvพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E)0นวตักรรมทางการจดัการและการพฒันาอ3563102 A 3(3-0-6) อ.เยาวภา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 E 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6>ธุรกจิกบัสงัคมและชมุชน3563402 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนิตยา พ่วงศรี )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.คงขวญั ศรีสอาด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584434020
นางสาวนิตยา พว่งศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584434022

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเบญจมาภรณ์ วดัปาน
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5844-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 06�กฎหมายธุรกจิ2562301 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การจดัการค่าตอบแทน3512104 A 3(3-0-6) อ. ดร.วชัระ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E�>การวจิยัการจดัการทรพัยากรมนุษย์3513909 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิvพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E)0นวตักรรมทางการจดัการและการพฒันาอ3563102 A 3(3-0-6) อ.เยาวภา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 E 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเบญจมาภรณ์ วดัปาน )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.คงขวญั ศรีสอาด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
12

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584434022
นางสาวเบญจมาภรณ์ วดัปาน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584434023

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเบญจมาศ ขาวเนตร
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5844-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 06�กฎหมายธุรกจิ2562301 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การจดัการค่าตอบแทน3512104 A 3(3-0-6) อ. ดร.วชัระ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E�>การวจิยัการจดัการทรพัยากรมนุษย์3513909 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิvพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E)0นวตักรรมทางการจดัการและการพฒันาอ3563102 A 3(3-0-6) อ.เยาวภา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 E 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6>ธุรกจิกบัสงัคมและชมุชน3563402 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเบญจมาศ ขาวเนตร )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.คงขวญั ศรีสอาด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584434023
นางสาวเบญจมาศ ขาวเนตร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584434024

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเบญจวรรณ ทองเงนิ
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5844-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 06�กฎหมายธุรกจิ2562301 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การจดัการค่าตอบแทน3512104 A 3(3-0-6) อ. ดร.วชัระ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E�>การวจิยัการจดัการทรพัยากรมนุษย์3513909 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิvพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E)0นวตักรรมทางการจดัการและการพฒันาอ3563102 A 3(3-0-6) อ.เยาวภา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 E 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6>ธุรกจิกบัสงัคมและชมุชน3563402 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเบญจวรรณ ทองเงนิ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.คงขวญั ศรีสอาด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584434024
นางสาวเบญจวรรณ ทองเงนิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584434025

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวประภาพร แจม่จนัทร ์
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5844-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 06�กฎหมายธุรกจิ2562301 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การจดัการค่าตอบแทน3512104 A 3(3-0-6) อ. ดร.วชัระ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E�>การวจิยัการจดัการทรพัยากรมนุษย์3513909 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิvพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E)0นวตักรรมทางการจดัการและการพฒันาอ3563102 A 3(3-0-6) อ.เยาวภา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 E 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6>ธุรกจิกบัสงัคมและชมุชน3563402 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวประภาพร แจ่มจนัทร ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.คงขวญั ศรีสอาด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584434025
นางสาวประภาพร แจม่จนัทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584434026

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปรยีาภรณ์ สนิสร
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5844-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 06�กฎหมายธุรกจิ2562301 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การจดัการค่าตอบแทน3512104 A 3(3-0-6) อ. ดร.วชัระ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E�>การวจิยัการจดัการทรพัยากรมนุษย์3513909 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิvพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E)0นวตักรรมทางการจดัการและการพฒันาอ3563102 A 3(3-0-6) อ.เยาวภา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 E 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6>ธุรกจิกบัสงัคมและชมุชน3563402 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปรียาภรณ์ สนิสร )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.คงขวญั ศรีสอาด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584434026
นางสาวปรียาภรณ์ สนิสร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584434028

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพมิพช์นก เปี ยมเพิ มพูน
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5844-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 06�กฎหมายธุรกจิ2562301 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การจดัการค่าตอบแทน3512104 A 3(3-0-6) อ. ดร.วชัระ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E�>การวจิยัการจดัการทรพัยากรมนุษย์3513909 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิvพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E)0นวตักรรมทางการจดัการและการพฒันาอ3563102 A 3(3-0-6) อ.เยาวภา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 E 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6>ธุรกจิกบัสงัคมและชมุชน3563402 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพมิพช์นก เปีJยมเพิJมพูน )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.คงขวญั ศรีสอาด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584434028
นางสาวพมิพช์นก เปี ยมเพิ มพูน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584434029

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภทัรพร ปตัเมฆ
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5844-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 06�กฎหมายธุรกจิ2562301 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การจดัการค่าตอบแทน3512104 A 3(3-0-6) อ. ดร.วชัระ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E�>การวจิยัการจดัการทรพัยากรมนุษย์3513909 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิvพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E)0นวตักรรมทางการจดัการและการพฒันาอ3563102 A 3(3-0-6) อ.เยาวภา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 E 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6>ธุรกจิกบัสงัคมและชมุชน3563402 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภทัรพร ปตัเมฆ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.คงขวญั ศรีสอาด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584434029
นางสาวภทัรพร ปตัเมฆ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584434032

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววนัเพญ็ ปลอ้งทอง
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5844-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 06�กฎหมายธุรกจิ2562301 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การจดัการค่าตอบแทน3512104 A 3(3-0-6) อ. ดร.วชัระ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E�>การวจิยัการจดัการทรพัยากรมนุษย์3513909 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิvพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E)0นวตักรรมทางการจดัการและการพฒันาอ3563102 A 3(3-0-6) อ.เยาวภา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 E 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6>ธุรกจิกบัสงัคมและชมุชน3563402 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววนัเพญ็ ปลอ้งทอง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.คงขวญั ศรีสอาด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584434032
นางสาววนัเพญ็ ปลอ้งทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584434033

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววชิญาพร เนียมสวสัดิV
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5844-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 06�กฎหมายธุรกจิ2562301 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การจดัการค่าตอบแทน3512104 A 3(3-0-6) อ. ดร.วชัระ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E�>การวจิยัการจดัการทรพัยากรมนุษย์3513909 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิvพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E)0นวตักรรมทางการจดัการและการพฒันาอ3563102 A 3(3-0-6) อ.เยาวภา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 E 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววชิญาพร เนียมสวสัดิv )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.คงขวญั ศรีสอาด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
12

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584434033
นางสาววชิญาพร เนียมสวสัดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584434034

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววภิาภรณ์ ทองแผ่น
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5844-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 06�กฎหมายธุรกจิ2562301 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การจดัการค่าตอบแทน3512104 A 3(3-0-6) อ. ดร.วชัระ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E�>การวจิยัการจดัการทรพัยากรมนุษย์3513909 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิvพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E)0นวตักรรมทางการจดัการและการพฒันาอ3563102 A 3(3-0-6) อ.เยาวภา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 E 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววภิาภรณ์ ทองแผ่น )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.คงขวญั ศรีสอาด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
12

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584434034
นางสาววภิาภรณ์ ทองแผ่น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584434035

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศศิวรรณ ประมงค์
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5844-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 06�กฎหมายธุรกจิ2562301 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การจดัการค่าตอบแทน3512104 A 3(3-0-6) อ. ดร.วชัระ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E�>การวจิยัการจดัการทรพัยากรมนุษย์3513909 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิvพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E)0นวตักรรมทางการจดัการและการพฒันาอ3563102 A 3(3-0-6) อ.เยาวภา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 E 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6>ธุรกจิกบัสงัคมและชมุชน3563402 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศศิวรรณ ประมงค ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.คงขวญั ศรีสอาด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584434035
นางสาวศศิวรรณ ประมงค์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584434036

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุกญัญา คลา้ยคลงึ
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5844-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 06�กฎหมายธุรกจิ2562301 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การจดัการค่าตอบแทน3512104 A 3(3-0-6) อ. ดร.วชัระ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E�>การวจิยัการจดัการทรพัยากรมนุษย์3513909 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิvพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E)0นวตักรรมทางการจดัการและการพฒันาอ3563102 A 3(3-0-6) อ.เยาวภา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 E 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6>ธุรกจิกบัสงัคมและชมุชน3563402 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุกญัญา คลา้ยคลงึ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.คงขวญั ศรีสอาด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584434036
นางสาวสกุญัญา คลา้ยคลงึ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584434038

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุทธชิา วรีะวรญัญ
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5844-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 06�กฎหมายธุรกจิ2562301 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การจดัการค่าตอบแทน3512104 A 3(3-0-6) อ. ดร.วชัระ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E�>การวจิยัการจดัการทรพัยากรมนุษย์3513909 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิvพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E)0นวตักรรมทางการจดัการและการพฒันาอ3563102 A 3(3-0-6) อ.เยาวภา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 E 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6>ธุรกจิกบัสงัคมและชมุชน3563402 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุทธิชา วรีะวรญัญ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.คงขวญั ศรีสอาด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584434038
นางสาวสทุธิชา วรีะวรญัญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584434039

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุนิสา นอ้ยคาํเมือง
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5844-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 06�กฎหมายธุรกจิ2562301 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การจดัการค่าตอบแทน3512104 A 3(3-0-6) อ. ดร.วชัระ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E�>การวจิยัการจดัการทรพัยากรมนุษย์3513909 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิvพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E)0นวตักรรมทางการจดัการและการพฒันาอ3563102 A 3(3-0-6) อ.เยาวภา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 E 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >6�โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรีรตัน์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุนิสา นอ้ยคาํเมอืง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.คงขวญั ศรีสอาด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584434039
นางสาวสนิุสา นอ้ยคาํเมือง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584434041

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุภร วงคว์หิก
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5844-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 06�กฎหมายธุรกจิ2562301 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การจดัการค่าตอบแทน3512104 A 3(3-0-6) อ. ดร.วชัระ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E�>การวจิยัการจดัการทรพัยากรมนุษย์3513909 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิvพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E)0นวตักรรมทางการจดัการและการพฒันาอ3563102 A 3(3-0-6) อ.เยาวภา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 E 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) >6�โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรีรตัน์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุภร วงคว์หิก )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.คงขวญั ศรีสอาด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584434041
นางสาวสภุร วงคว์หิก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584434042

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุมินตรา ปิ นทอง
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5844-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 06�กฎหมายธุรกจิ2562301 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การจดัการค่าตอบแทน3512104 A 3(3-0-6) อ. ดร.วชัระ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E�>การวจิยัการจดัการทรพัยากรมนุษย์3513909 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิvพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E)0นวตักรรมทางการจดัการและการพฒันาอ3563102 A 3(3-0-6) อ.เยาวภา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 E 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6>ธุรกจิกบัสงัคมและชมุชน3563402 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุมนิตรา ปิJนทอง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.คงขวญั ศรีสอาด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584434042
นางสาวสมิุนตรา ปิ นทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584434045

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชลทศิ คาํวงษ์
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5844-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 06�กฎหมายธุรกจิ2562301 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การจดัการค่าตอบแทน3512104 A 3(3-0-6) อ. ดร.วชัระ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E�>การวจิยัการจดัการทรพัยากรมนุษย์3513909 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิvพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E)0นวตักรรมทางการจดัการและการพฒันาอ3563102 A 3(3-0-6) อ.เยาวภา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 E 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6>ธุรกจิกบัสงัคมและชมุชน3563402 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชลทศิ คาํวงษ ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.คงขวญั ศรีสอาด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584434045
นายชลทศิ คาํวงษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584434046

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชวภณ แกว้มนัจติร ์
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5844-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 06�กฎหมายธุรกจิ2562301 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การจดัการค่าตอบแทน3512104 A 3(3-0-6) อ. ดร.วชัระ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E�>การวจิยัการจดัการทรพัยากรมนุษย์3513909 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิvพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E)0นวตักรรมทางการจดัการและการพฒันาอ3563102 A 3(3-0-6) อ.เยาวภา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 E 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6>ธุรกจิกบัสงัคมและชมุชน3563402 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชวภณ แกว้มนัจติร ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.คงขวญั ศรีสอาด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584434046
นายชวภณ แกว้มนัจติร ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584434047

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายโชคชยั บญุศิริ
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5844-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 06�กฎหมายธุรกจิ2562301 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การจดัการค่าตอบแทน3512104 A 3(3-0-6) อ. ดร.วชัระ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E�>การวจิยัการจดัการทรพัยากรมนุษย์3513909 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิvพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E)0นวตักรรมทางการจดัการและการพฒันาอ3563102 A 3(3-0-6) อ.เยาวภา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 E 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6>ธุรกจิกบัสงัคมและชมุชน3563402 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายโชคชยั บญุศิริ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.คงขวญั ศรีสอาด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584434047
นายโชคชยั บญุศิริ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584434048

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐพล วเิชียรฉาย
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5844-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 06�กฎหมายธุรกจิ2562301 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การจดัการค่าตอบแทน3512104 A 3(3-0-6) อ. ดร.วชัระ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E�>การวจิยัการจดัการทรพัยากรมนุษย์3513909 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิvพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E)0นวตักรรมทางการจดัการและการพฒันาอ3563102 A 3(3-0-6) อ.เยาวภา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 E 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6>ธุรกจิกบัสงัคมและชมุชน3563402 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัพล วเิชยีรฉาย )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.คงขวญั ศรีสอาด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584434048
นายณัฐพล วเิชียรฉาย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584434049

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนวฒัน์ เปลี ยนจดั
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5844-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 06�กฎหมายธุรกจิ2562301 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การจดัการค่าตอบแทน3512104 A 3(3-0-6) อ. ดร.วชัระ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E�>การวจิยัการจดัการทรพัยากรมนุษย์3513909 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิvพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E)0นวตักรรมทางการจดัการและการพฒันาอ3563102 A 3(3-0-6) อ.เยาวภา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 E 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6>ธุรกจิกบัสงัคมและชมุชน3563402 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนวฒัน ์เปลีJยนจดั )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.คงขวญั ศรีสอาด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584434049
นายธนวฒัน์ เปลี ยนจดั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584434050

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธติสิรร ทบัทมิ
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5844-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 06�กฎหมายธุรกจิ2562301 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การจดัการค่าตอบแทน3512104 A 3(3-0-6) อ. ดร.วชัระ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E�>การวจิยัการจดัการทรพัยากรมนุษย์3513909 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิvพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E)0นวตักรรมทางการจดัการและการพฒันาอ3563102 A 3(3-0-6) อ.เยาวภา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 E 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6>ธุรกจิกบัสงัคมและชมุชน3563402 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธิตสิรร ทบัทมิ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.คงขวญั ศรีสอาด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584434050
นายธิตสิรร ทบัทมิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584434052

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนุตพิงษ ์ชูศิริ
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5844-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 06�กฎหมายธุรกจิ2562301 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การจดัการค่าตอบแทน3512104 A 3(3-0-6) อ. ดร.วชัระ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E�>การวจิยัการจดัการทรพัยากรมนุษย์3513909 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิvพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E)0นวตักรรมทางการจดัการและการพฒันาอ3563102 A 3(3-0-6) อ.เยาวภา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 E 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6>ธุรกจิกบัสงัคมและชมุชน3563402 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>66การคดิและการตดัสนิใจ4040102 F 3(3-0-6) อ.ปิยวฒัน์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนุตพิงษ ์ชูศิริ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.คงขวญั ศรีสอาด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584434052
นายนุตพิงษ ์ชูศิริ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584434053

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายมาณุวฒั แซ่โตว๋
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5844-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 06�กฎหมายธุรกจิ2562301 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การจดัการค่าตอบแทน3512104 A 3(3-0-6) อ. ดร.วชัระ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E�>การวจิยัการจดัการทรพัยากรมนุษย์3513909 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิvพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E)0นวตักรรมทางการจดัการและการพฒันาอ3563102 A 3(3-0-6) อ.เยาวภา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 E 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0>66การคดิและการตดัสนิใจ4040102 F 3(3-0-6) อ.ปิยวฒัน์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายมาณุวฒั แซ่โตว๋ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.คงขวญั ศรีสอาด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584434053
นายมาณุวฒั แซ่โตว๋

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584434054

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุธพิงษ ์สุดถนอม
โปรแกรมวชิา การจดัการทรพัยากรมนุษย์ปรญิญาตร ี> ปี

5844-34/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 06�กฎหมายธุรกจิ2562301 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E�6การจดัการค่าตอบแทน3512104 A 3(3-0-6) อ. ดร.วชัระ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-0).6�) 0E�>การวจิยัการจดัการทรพัยากรมนุษย์3513909 A 3(2-2-5) อ.ประสทิธิvพร C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0E)0นวตักรรมทางการจดัการและการพฒันาอ3563102 A 3(3-0-6) อ.เยาวภา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0E6Aการบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 E 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E6>ธุรกจิกบัสงัคมและชมุชน3563402 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุธิพงษ ์สุดถนอม )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.คงขวญั ศรีสอาด )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584434054
นายสธุิพงษ ์สดุถนอม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584435001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกชกร กลิ นพราหมณ์
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิปรญิญาตร ี> ปี

5844-35/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0E�6การอ่านองักฤษธุรกจิ1552303 B 3(1-2-6) ผศ. ดร.ภาวนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.กฤตชน > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EA6เทคโนโลยมีลัตมิเีดยีสาํหรบังานธุรกจิ3603216 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0>.6�) 0EA6โครงงานพเิศษ 03604111 A 1(1-0-2) อ.วรวุทธิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EA6สมัมนาคอมพวิเตอรธุ์รกจิ3604121 A 3(2-2-5) อ.ตวงสทิธิv C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0EA6ความม ั Jนคงของระบบสารสนเทศ3604213 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกชกร กลิJนพราหมณ์ )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัรีย ์กิJงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 1

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584435001
นางสาวกชกร กลิ นพราหมณ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584435002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกลุสตร ีอนิทะชยั
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิปรญิญาตร ี> ปี

5844-35/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0E�6การอ่านองักฤษธุรกจิ1552303 B 3(1-2-6) ผศ. ดร.ภาวนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.กฤตชน > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EA6เทคโนโลยมีลัตมิเีดยีสาํหรบังานธุรกจิ3603216 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0>.6�) 0EA6โครงงานพเิศษ 03604111 A 1(1-0-2) อ.วรวุทธิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EA6สมัมนาคอมพวิเตอรธุ์รกจิ3604121 A 3(2-2-5) อ.ตวงสทิธิv C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0EA6ความม ั Jนคงของระบบสารสนเทศ3604213 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกลุสตรี อนิทะชยั )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัรีย ์กิJงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 1

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584435002
นางสาวกลุสตรี อนิทะชยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584435003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเกวลนิ งามลี
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิปรญิญาตร ี> ปี

5844-35/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0E�6การอ่านองักฤษธุรกจิ1552303 B 3(1-2-6) ผศ. ดร.ภาวนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.กฤตชน > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EA6เทคโนโลยมีลัตมิเีดยีสาํหรบังานธุรกจิ3603216 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0>.6�) 0EA6โครงงานพเิศษ 03604111 A 1(1-0-2) อ.วรวุทธิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EA6สมัมนาคอมพวิเตอรธุ์รกจิ3604121 A 3(2-2-5) อ.ตวงสทิธิv C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0EA6ความม ั Jนคงของระบบสารสนเทศ3604213 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเกวลนิ งามล ี)

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัรีย ์กิJงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 1

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584435003
นางสาวเกวลนิ งามลี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584435004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัทกานต ์เอมกมล
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิปรญิญาตร ี> ปี

5844-35/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0E�6การอ่านองักฤษธุรกจิ1552303 B 3(1-2-6) ผศ. ดร.ภาวนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>6�ภาษาจนีเบื@องตน้1570101 C 3(3-0-6) อ.ปภสัสร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.กฤตชน > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EA6เทคโนโลยมีลัตมิเีดยีสาํหรบังานธุรกจิ3603216 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0>.6�) 0EA6โครงงานพเิศษ 03604111 A 1(1-0-2) อ.วรวุทธิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EA6สมัมนาคอมพวิเตอรธุ์รกจิ3604121 A 3(2-2-5) อ.ตวงสทิธิv C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0EA6ความม ั Jนคงของระบบสารสนเทศ3604213 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจนัทกานต ์เอมกมล )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัรีย ์กิJงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 4

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584435004
นางสาวจนัทกานต ์เอมกมล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584435005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวซฮีาม สะดียามุ
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิปรญิญาตร ี> ปี

5844-35/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0E�6การอ่านองักฤษธุรกจิ1552303 B 3(1-2-6) ผศ. ดร.ภาวนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>6�ภาษาจนีเบื@องตน้1570101 C 3(3-0-6) อ.ปภสัสร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.กฤตชน > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EA6เทคโนโลยมีลัตมิเีดยีสาํหรบังานธุรกจิ3603216 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0>.6�) 0EA6โครงงานพเิศษ 03604111 A 1(1-0-2) อ.วรวุทธิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EA6สมัมนาคอมพวิเตอรธุ์รกจิ3604121 A 3(2-2-5) อ.ตวงสทิธิv C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0EA6ความม ั Jนคงของระบบสารสนเทศ3604213 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวซฮีาม สะดยีาม ุ)

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัรีย ์กิJงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 4

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584435005
นางสาวซีฮาม สะดียามุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584435006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทรรศนนัท ์บวังาม
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิปรญิญาตร ี> ปี

5844-35/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0E�6การอ่านองักฤษธุรกจิ1552303 B 3(1-2-6) ผศ. ดร.ภาวนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.กฤตชน > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EA6เทคโนโลยมีลัตมิเีดยีสาํหรบังานธุรกจิ3603216 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0>.6�) 0EA6โครงงานพเิศษ 03604111 A 1(1-0-2) อ.วรวุทธิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EA6สมัมนาคอมพวิเตอรธุ์รกจิ3604121 A 3(2-2-5) อ.ตวงสทิธิv C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0EA6ความม ั Jนคงของระบบสารสนเทศ3604213 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวทรรศนนัท ์บวังาม )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัรีย ์กิJงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 1

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584435006
นางสาวทรรศนนัท ์บวังาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584435008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภทัรช์า ทองยอ้ย
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิปรญิญาตร ี> ปี

5844-35/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0E�6การอ่านองักฤษธุรกจิ1552303 B 3(1-2-6) ผศ. ดร.ภาวนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.กฤตชน > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EA6เทคโนโลยมีลัตมิเีดยีสาํหรบังานธุรกจิ3603216 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0>.6�) 0EA6โครงงานพเิศษ 03604111 A 1(1-0-2) อ.วรวุทธิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EA6สมัมนาคอมพวิเตอรธุ์รกจิ3604121 A 3(2-2-5) อ.ตวงสทิธิv C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0EA6ความม ั Jนคงของระบบสารสนเทศ3604213 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภทัรช์า ทองยอ้ย )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัรีย ์กิJงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 1

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584435008
นางสาวภทัรช์า ทองยอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584435010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววปิศัยา เมฆคาํ
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิปรญิญาตร ี> ปี

5844-35/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0E�6การอ่านองักฤษธุรกจิ1552303 B 3(1-2-6) ผศ. ดร.ภาวนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.กฤตชน > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EA6เทคโนโลยมีลัตมิเีดยีสาํหรบังานธุรกจิ3603216 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0>.6�) 0EA6โครงงานพเิศษ 03604111 A 1(1-0-2) อ.วรวุทธิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EA6สมัมนาคอมพวิเตอรธุ์รกจิ3604121 A 3(2-2-5) อ.ตวงสทิธิv C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0EA6ความม ั Jนคงของระบบสารสนเทศ3604213 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววปิศัยา เมฆคาํ )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัรีย ์กิJงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 1

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584435010
นางสาววปิศัยา เมฆคาํ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584435011

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรฐา ตรรีตันปรชีา
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิปรญิญาตร ี> ปี

5844-35/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0E�6การอ่านองักฤษธุรกจิ1552303 B 3(1-2-6) ผศ. ดร.ภาวนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.กฤตชน > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EA6เทคโนโลยมีลัตมิเีดยีสาํหรบังานธุรกจิ3603216 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0>.6�) 0EA6โครงงานพเิศษ 03604111 A 1(1-0-2) อ.วรวุทธิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EA6สมัมนาคอมพวิเตอรธุ์รกจิ3604121 A 3(2-2-5) อ.ตวงสทิธิv C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0EA6ความม ั Jนคงของระบบสารสนเทศ3604213 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิรฐา ตรีรตันปรีชา )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัรีย ์กิJงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 1

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584435011
นางสาวศิรฐา ตรีรตันปรีชา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584435012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสวิล ีพุม่แกว้
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิปรญิญาตร ี> ปี

5844-35/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0E�6การอ่านองักฤษธุรกจิ1552303 B 3(1-2-6) ผศ. ดร.ภาวนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.กฤตชน > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0A.6�) 0EA6การเขยีนโปรแกรมเบื@องตน้3601312 A 3(2-2-5) อ.ตวงสทิธิv 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0EA6การวเิคราะห ์และออกแบบระบบ3602111 A 3(2-2-5) อ. ดร.ววิศิณ์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EA6เทคโนโลยมีลัตมิเีดยีสาํหรบังานธุรกจิ3603216 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0>.6�) 0EA6โครงงานพเิศษ 03604111 A 1(1-0-2) อ.วรวุทธิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EA6สมัมนาคอมพวิเตอรธุ์รกจิ3604121 A 3(2-2-5) อ.ตวงสทิธิv C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0EA6ความม ั Jนคงของระบบสารสนเทศ3604213 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสวิล ีพุ่มแกว้ )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัรีย ์กิJงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21
 1

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584435012
นางสาวสวิล ีพุม่แกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584435013

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุภาพร พนัธจุ์ย้
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิปรญิญาตร ี> ปี

5844-35/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0E�6การอ่านองักฤษธุรกจิ1552303 B 3(1-2-6) ผศ. ดร.ภาวนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>6�ภาษาจนีเบื@องตน้1570101 C 3(3-0-6) อ.ปภสัสร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.กฤตชน > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EA6เทคโนโลยมีลัตมิเีดยีสาํหรบังานธุรกจิ3603216 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0>.6�) 0EA6โครงงานพเิศษ 03604111 A 1(1-0-2) อ.วรวุทธิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EA6สมัมนาคอมพวิเตอรธุ์รกจิ3604121 A 3(2-2-5) อ.ตวงสทิธิv C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0EA6ความม ั Jนคงของระบบสารสนเทศ3604213 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุภาพร พนัธจ์ุย้ )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัรีย ์กิJงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 4

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584435013
นางสาวสภุาพร พนัธจ์ุย้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584435014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุภาพร สนิทอง
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิปรญิญาตร ี> ปี

5844-35/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0E�6การอ่านองักฤษธุรกจิ1552303 B 3(1-2-6) ผศ. ดร.ภาวนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>6�ภาษาจนีเบื@องตน้1570101 C 3(3-0-6) อ.ปภสัสร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.กฤตชน > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EA6เทคโนโลยมีลัตมิเีดยีสาํหรบังานธุรกจิ3603216 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0>.6�) 0EA6โครงงานพเิศษ 03604111 A 1(1-0-2) อ.วรวุทธิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EA6สมัมนาคอมพวิเตอรธุ์รกจิ3604121 A 3(2-2-5) อ.ตวงสทิธิv C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0EA6ความม ั Jนคงของระบบสารสนเทศ3604213 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุภาพร สนิทอง )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัรีย ์กิJงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 4

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584435014
นางสาวสภุาพร สนิทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584435015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุภาภรณ์ เอมกระมล
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิปรญิญาตร ี> ปี

5844-35/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0E�6การอ่านองักฤษธุรกจิ1552303 B 3(1-2-6) ผศ. ดร.ภาวนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.กฤตชน > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EA6เทคโนโลยมีลัตมิเีดยีสาํหรบังานธุรกจิ3603216 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0>.6�) 0EA6โครงงานพเิศษ 03604111 A 1(1-0-2) อ.วรวุทธิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EA6สมัมนาคอมพวิเตอรธุ์รกจิ3604121 A 3(2-2-5) อ.ตวงสทิธิv C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0EA6ความม ั Jนคงของระบบสารสนเทศ3604213 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุภาภรณ์ เอมกระมล )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัรีย ์กิJงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 1

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584435015
นางสาวสภุาภรณ์ เอมกระมล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584435017

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรญา ดวงแข
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิปรญิญาตร ี> ปี

5844-35/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0E�6การอ่านองักฤษธุรกจิ1552303 B 3(1-2-6) ผศ. ดร.ภาวนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.กฤตชน > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EA6เทคโนโลยมีลัตมิเีดยีสาํหรบังานธุรกจิ3603216 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0>.6�) 0EA6โครงงานพเิศษ 03604111 A 1(1-0-2) อ.วรวุทธิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EA6สมัมนาคอมพวิเตอรธุ์รกจิ3604121 A 3(2-2-5) อ.ตวงสทิธิv C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0EA6ความม ั Jนคงของระบบสารสนเทศ3604213 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรญา ดวงแข )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัรีย ์กิJงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 1

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584435017
นางสาวอรญา ดวงแข

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584435020

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอโรชา บญุคง
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิปรญิญาตร ี> ปี

5844-35/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0E�6การอ่านองักฤษธุรกจิ1552303 B 3(1-2-6) ผศ. ดร.ภาวนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.กฤตชน > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EA6เทคโนโลยมีลัตมิเีดยีสาํหรบังานธุรกจิ3603216 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0>.6�) 0EA6โครงงานพเิศษ 03604111 A 1(1-0-2) อ.วรวุทธิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EA6สมัมนาคอมพวิเตอรธุ์รกจิ3604121 A 3(2-2-5) อ.ตวงสทิธิv C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0EA6ความม ั Jนคงของระบบสารสนเทศ3604213 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอโรชา บญุคง )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัรีย ์กิJงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 1

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584435020
นางสาวอโรชา บญุคง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584435021

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกฤษณะ มีทพิย์
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิปรญิญาตร ี> ปี

5844-35/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0E�6การอ่านองักฤษธุรกจิ1552303 B 3(1-2-6) ผศ. ดร.ภาวนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.กฤตชน > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EA6เทคโนโลยมีลัตมิเีดยีสาํหรบังานธุรกจิ3603216 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0>.6�) 0EA6โครงงานพเิศษ 03604111 A 1(1-0-2) อ.วรวุทธิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EA6สมัมนาคอมพวิเตอรธุ์รกจิ3604121 A 3(2-2-5) อ.ตวงสทิธิv C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0EA6ความม ั Jนคงของระบบสารสนเทศ3604213 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกฤษณะ มทีพิย ์)

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัรีย ์กิJงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 1

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584435021
นายกฤษณะ มีทพิย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584435022

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเฉลมิชยั อทิธพิลกงัวาล
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิปรญิญาตร ี> ปี

5844-35/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0E�6การอ่านองักฤษธุรกจิ1552303 B 3(1-2-6) ผศ. ดร.ภาวนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.กฤตชน > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EA6เทคโนโลยมีลัตมิเีดยีสาํหรบังานธุรกจิ3603216 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0>.6�) 0EA6โครงงานพเิศษ 03604111 A 1(1-0-2) อ.วรวุทธิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EA6สมัมนาคอมพวิเตอรธุ์รกจิ3604121 A 3(2-2-5) อ.ตวงสทิธิv C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0EA6ความม ั Jนคงของระบบสารสนเทศ3604213 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเฉลมิชยั อทิธิพลกงัวาล )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัรีย ์กิJงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 1

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584435022
นายเฉลมิชยั อทิธิพลกงัวาล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584435023

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชนญัbู อนิทรข์ลบิ
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิปรญิญาตร ี> ปี

5844-35/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0E�6การอ่านองักฤษธุรกจิ1552303 B 3(1-2-6) ผศ. ดร.ภาวนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.กฤตชน > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EA6เทคโนโลยมีลัตมิเีดยีสาํหรบังานธุรกจิ3603216 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0>.6�) 0EA6โครงงานพเิศษ 03604111 A 1(1-0-2) อ.วรวุทธิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EA6สมัมนาคอมพวิเตอรธุ์รกจิ3604121 A 3(2-2-5) อ.ตวงสทิธิv C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0EA6ความม ั Jนคงของระบบสารสนเทศ3604213 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชนญั�ู อนิทรข์ลบิ )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัรีย ์กิJงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 1

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584435023
นายชนญัbู อนิทรข์ลบิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584435026

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชยัพฤกษ ์นิลจนัทร ์
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิปรญิญาตร ี> ปี

5844-35/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0E�6การอ่านองักฤษธุรกจิ1552303 B 3(1-2-6) ผศ. ดร.ภาวนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.กฤตชน > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EA6เทคโนโลยมีลัตมิเีดยีสาํหรบังานธุรกจิ3603216 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0>.6�) 0EA6โครงงานพเิศษ 03604111 A 1(1-0-2) อ.วรวุทธิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EA6สมัมนาคอมพวิเตอรธุ์รกจิ3604121 A 3(2-2-5) อ.ตวงสทิธิv C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0EA6ความม ั Jนคงของระบบสารสนเทศ3604213 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชยัพฤกษ ์นิลจนัทร ์)

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัรีย ์กิJงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 1

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584435026
นายชยัพฤกษ ์นิลจนัทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584435027

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนกฤต แท่นนาค
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิปรญิญาตร ี> ปี

5844-35/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0E�6การอ่านองักฤษธุรกจิ1552303 B 3(1-2-6) ผศ. ดร.ภาวนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.กฤตชน > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0EA6การวเิคราะห ์และออกแบบระบบ3602111 A 3(2-2-5) อ. ดร.ววิศิณ์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EA6เทคโนโลยมีลัตมิเีดยีสาํหรบังานธุรกจิ3603216 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0>.6�) 0EA6โครงงานพเิศษ 03604111 A 1(1-0-2) อ.วรวุทธิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EA6สมัมนาคอมพวิเตอรธุ์รกจิ3604121 A 3(2-2-5) อ.ตวงสทิธิv C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0EA6ความม ั Jนคงของระบบสารสนเทศ3604213 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนกฤต แท่นนาค )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัรีย ์กิJงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 1

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584435027
นายธนกฤต แทน่นาค

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584435030

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนพฤทธิV คงคาเพชร
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิปรญิญาตร ี> ปี

5844-35/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0E�6การอ่านองักฤษธุรกจิ1552303 B 3(1-2-6) ผศ. ดร.ภาวนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0C.6�) 0>6�ภาษาจนีเบื@องตน้1570101 C 3(3-0-6) อ.ปภสัสร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.กฤตชน > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EA6เทคโนโลยมีลัตมิเีดยีสาํหรบังานธุรกจิ3603216 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0>.6�) 0EA6โครงงานพเิศษ 03604111 A 1(1-0-2) อ.วรวุทธิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EA6สมัมนาคอมพวิเตอรธุ์รกจิ3604121 A 3(2-2-5) อ.ตวงสทิธิv C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0EA6ความม ั Jนคงของระบบสารสนเทศ3604213 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนพฤทธิv คงคาเพชร )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัรีย ์กิJงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 4

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584435030
นายนพฤทธิV คงคาเพชร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584435031

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายบญุชยั อยุเหนินภา
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิปรญิญาตร ี> ปี

5844-35/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0E�6การอ่านองักฤษธุรกจิ1552303 B 3(1-2-6) ผศ. ดร.ภาวนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.กฤตชน > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0EA6การวเิคราะห ์และออกแบบระบบ3602111 A 3(2-2-5) อ. ดร.ววิศิณ์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EA6เทคโนโลยมีลัตมิเีดยีสาํหรบังานธุรกจิ3603216 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0>.6�) 0EA6โครงงานพเิศษ 03604111 A 1(1-0-2) อ.วรวุทธิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EA6สมัมนาคอมพวิเตอรธุ์รกจิ3604121 A 3(2-2-5) อ.ตวงสทิธิv C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0EA6ความม ั Jนคงของระบบสารสนเทศ3604213 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายบญุชยั อยุเหนินภา )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัรีย ์กิJงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 1

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584435031
นายบญุชยั อยุเหนินภา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584435034

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสมศกัดิV ขนัเงนิ
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิปรญิญาตร ี> ปี

5844-35/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0E�6การอ่านองักฤษธุรกจิ1552303 B 3(1-2-6) ผศ. ดร.ภาวนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.กฤตชน > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EA6เทคโนโลยมีลัตมิเีดยีสาํหรบังานธุรกจิ3603216 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0>.6�) 0EA6โครงงานพเิศษ 03604111 A 1(1-0-2) อ.วรวุทธิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EA6สมัมนาคอมพวิเตอรธุ์รกจิ3604121 A 3(2-2-5) อ.ตวงสทิธิv C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0EA6ความม ั Jนคงของระบบสารสนเทศ3604213 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสมศกัดิv ขนัเงนิ )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัรีย ์กิJงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 1

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584435034
นายสมศกัดิV ขนัเงนิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584435035

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอนุรกัษ ์มตุโตเพลง
โปรแกรมวชิา คอมพวิเตอรธุ์รกจิปรญิญาตร ี> ปี

5844-35/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0E�6การอ่านองักฤษธุรกจิ1552303 B 3(1-2-6) ผศ. ดร.ภาวนา E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.กฤตชน > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0EA6การวเิคราะห ์และออกแบบระบบ3602111 A 3(2-2-5) อ. ดร.ววิศิณ์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EA6เทคโนโลยมีลัตมิเีดยีสาํหรบังานธุรกจิ3603216 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0>.6�) 0EA6โครงงานพเิศษ 03604111 A 1(1-0-2) อ.วรวุทธิv
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EA6สมัมนาคอมพวิเตอรธุ์รกจิ3604121 A 3(2-2-5) อ.ตวงสทิธิv C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) 0EA6ความม ั Jนคงของระบบสารสนเทศ3604213 A 3(2-2-5) อ. ดร.อตัภาพ ) พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอนุรกัษ ์มตุโตเพลง )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.วชัรีย ์กิJงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 1

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584435035
นายอนุรกัษ ์มตุโตเพลง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584436001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชชัฎา บวัศิริ
โปรแกรมวชิา การจดัการธุรกจิคา้ปลกีปรญิญาตร ี> ปี

5844-36/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0E6AภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 D 3(2-1-6) อ.จรรยาพร 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 F 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 G 3(2-2-5) ผศ. ดร.กฤตชน > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E��การบริหารสนิคา้สาํหรบัธุรกจิคา้ปลกี3613201 A 3(2-2-5) อ.ฐายกิา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E��การออกแบบและการเลอืกทาํเลทีJต ั@งรา้นค ้3613204 A 3(2-2-5) อ.ฐายกิา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) 0EA>การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา3614801 A 2(0-45) อ. ดร.ววิศิณ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6�สถติธุิรกจิ4112105 A 3(3-0-6) อ.เมษยิา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชชัฎา บวัศิริ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ณฐัอร มหาทาํนุโชค )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 6

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584436001
นางสาวชชัฎา บวัศิริ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584436003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวยวุดี ปรวีาสนา
โปรแกรมวชิา การจดัการธุรกจิคา้ปลกีปรญิญาตร ี> ปี

5844-36/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0E6AภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 D 3(2-1-6) อ.จรรยาพร 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 F 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 G 3(2-2-5) ผศ. ดร.กฤตชน > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E��การบริหารสนิคา้สาํหรบัธุรกจิคา้ปลกี3613201 A 3(2-2-5) อ.ฐายกิา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E��การออกแบบและการเลอืกทาํเลทีJต ั@งรา้นค ้3613204 A 3(2-2-5) อ.ฐายกิา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) 0EA>การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา3614801 A 2(0-45) อ. ดร.ววิศิณ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6�สถติธุิรกจิ4112105 A 3(3-0-6) อ.เมษยิา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวยุวด ีปรีวาสนา )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ณฐัอร มหาทาํนุโชค )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 6

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584436003
นางสาวยวุดี ปรีวาสนา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584436007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนิรุทธ บณุยเกยีรติ
โปรแกรมวชิา การจดัการธุรกจิคา้ปลกีปรญิญาตร ี> ปี

5844-36/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0E6AภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 D 3(2-1-6) อ.จรรยาพร 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 F 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 G 3(2-2-5) ผศ. ดร.กฤตชน > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E��การบริหารสนิคา้สาํหรบัธุรกจิคา้ปลกี3613201 A 3(2-2-5) อ.ฐายกิา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E��การออกแบบและการเลอืกทาํเลทีJต ั@งรา้นค ้3613204 A 3(2-2-5) อ.ฐายกิา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) 0EA>การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา3614801 A 2(0-45) อ. ดร.ววิศิณ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6�สถติธุิรกจิ4112105 A 3(3-0-6) อ.เมษยิา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนิรุทธ บณุยเกยีรต ิ)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ณฐัอร มหาทาํนุโชค )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 6

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584436007
นายนิรุทธ บณุยเกยีรติ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584436008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอภชิาต ิคุม้ครอง
โปรแกรมวชิา การจดัการธุรกจิคา้ปลกีปรญิญาตร ี> ปี

5844-36/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0E6AภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 D 3(2-1-6) อ.จรรยาพร 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 F 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 G 3(2-2-5) ผศ. ดร.กฤตชน > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E��การบริหารสนิคา้สาํหรบัธุรกจิคา้ปลกี3613201 A 3(2-2-5) อ.ฐายกิา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E��การออกแบบและการเลอืกทาํเลทีJต ั@งรา้นค ้3613204 A 3(2-2-5) อ.ฐายกิา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) 0EA>การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา3614801 A 2(0-45) อ. ดร.ววิศิณ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6�สถติธุิรกจิ4112105 A 3(3-0-6) อ.เมษยิา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอภชิาต ิคุม้ครอง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ณฐัอร มหาทาํนุโชค )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 6

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584436008
นายอภชิาต ิคุม้ครอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584436009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกาจบณัฑติ คมขํา
โปรแกรมวชิา การจดัการธุรกจิคา้ปลกีปรญิญาตร ี> ปี

5844-36/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0E6AภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 D 3(2-1-6) อ.จรรยาพร 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 F 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 G 3(2-2-5) ผศ. ดร.กฤตชน > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E��การบริหารสนิคา้สาํหรบัธุรกจิคา้ปลกี3613201 A 3(2-2-5) อ.ฐายกิา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E��การออกแบบและการเลอืกทาํเลทีJต ั@งรา้นค ้3613204 A 3(2-2-5) อ.ฐายกิา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) 0EA>การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา3614801 A 2(0-45) อ. ดร.ววิศิณ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6�สถติธุิรกจิ4112105 A 3(3-0-6) อ.เมษยิา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกาจบณัฑติ คมขาํ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ณฐัอร มหาทาํนุโชค )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 6

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584436009
นายกาจบณัฑติ คมขํา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584436010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายภทัรนนท ์เมฆวลิยั
โปรแกรมวชิา การจดัการธุรกจิคา้ปลกีปรญิญาตร ี> ปี

5844-36/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0E6AภาษาองักฤษเพืJอการตลาด1552603 D 3(2-1-6) อ.จรรยาพร 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0E>>การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 F 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0E)0วธิีวจิยัทางธุรกจิ3564902 G 3(2-2-5) ผศ. ดร.กฤตชน > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0E��การบริหารสนิคา้สาํหรบัธุรกจิคา้ปลกี3613201 A 3(2-2-5) อ.ฐายกิา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0E��การออกแบบและการเลอืกทาํเลทีJต ั@งรา้นค ้3613204 A 3(2-2-5) อ.ฐายกิา E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0A.6�) 0EA>การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา3614801 A 2(0-45) อ. ดร.ววิศิณ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) >6�สถติธุิรกจิ4112105 A 3(3-0-6) อ.เมษยิา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายภทัรนนท ์เมฆวลิยั )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ณฐัอร มหาทาํนุโชค )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14
 6

*
*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

584436010
นายภทัรนนท ์เมฆวลิยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584512103

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกรกนก ภูสุ่วรรณ
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5845-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาจนีเบื@องตน้1570101 A 3(3-0-6) อ.ปภสัสร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�.��-��.��) .NC.ประวตัศิาสตรก์ฎหมายไทย2562101 A 2(2-0-4) อ.ศิรินทร์
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0)Aเอกเทศสญัญา )2562303 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั G พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง :2563503 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (0>.6�-0A.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา )2563505 A 2(2-0-4) นายสรรเพชญ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0)Cกฎหมายลกัษณะพยาน2563506 D 3(3-0-6) นายพฤฒวรรธ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกค2563507 A 3(3-0-6) นายกฤตนิ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 066กฎหมายแรงงานและวธิีพจิารณาคดใีนศา2563508 A 3(3-0-6) ดร.ชนาธิป 0� พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกรกนก ภู่สุวรรณ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันยั ท ั Jงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
22

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584512103
นางสาวกรกนก ภูส่วุรรณ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584512104

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกลุธดิา วงแหวน
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5845-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง :2563503 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (0>.6�-0A.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา )2563505 A 2(2-0-4) นายสรรเพชญ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0)Cกฎหมายลกัษณะพยาน2563506 D 3(3-0-6) นายพฤฒวรรธ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกค2563507 A 3(3-0-6) นายกฤตนิ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 066กฎหมายแรงงานและวธิีพจิารณาคดใีนศา2563508 A 3(3-0-6) ดร.ชนาธิป 0� พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พ. (0�.6�-0).6�) 066กฎหมายเกีJยวกบัการกระทาํความผดิ2563509 A 2(2-0-4) นายภคั 0� พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�)กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา2564401 B 3(3-0-6) อ.วนัรตั C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกลุธิดา วงแหวน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันยั ท ั Jงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
19

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584512104
นางสาวกลุธิดา วงแหวน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584512105

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวขวญักมล พึ งตน
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5845-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง :2563503 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (0>.6�-0A.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา )2563505 A 2(2-0-4) นายสรรเพชญ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0)Cกฎหมายลกัษณะพยาน2563506 D 3(3-0-6) นายพฤฒวรรธ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกค2563507 A 3(3-0-6) นายกฤตนิ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 066กฎหมายแรงงานและวธิีพจิารณาคดใีนศา2563508 A 3(3-0-6) ดร.ชนาธิป 0� พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พ. (0�.6�-0).6�) 066กฎหมายเกีJยวกบัการกระทาํความผดิ2563509 A 2(2-0-4) นายภคั 0� พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�)กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา2564401 B 3(3-0-6) อ.วนัรตั C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวขวญักมล พึJงตน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันยั ท ั Jงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
19

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584512105
นางสาวขวญักมล พึ งตน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584512108

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธดิารตัน์ พรหมนอ้ย
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5845-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาจนีเบื@องตน้1570101 A 3(3-0-6) อ.ปภสัสร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง :2563503 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (0>.6�-0A.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา )2563505 A 2(2-0-4) นายสรรเพชญ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0)Cกฎหมายลกัษณะพยาน2563506 D 3(3-0-6) นายพฤฒวรรธ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกค2563507 A 3(3-0-6) นายกฤตนิ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 066กฎหมายแรงงานและวธิีพจิารณาคดใีนศา2563508 A 3(3-0-6) ดร.ชนาธิป 0� พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พ. (0�.6�-0).6�) 066กฎหมายเกีJยวกบัการกระทาํความผดิ2563509 A 2(2-0-4) นายภคั 0� พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�)กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา2564401 B 3(3-0-6) อ.วนัรตั C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธิดารตัน ์พรหมนอ้ย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันยั ท ั Jงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
22

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584512108
นางสาวธิดารตัน์ พรหมนอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584512109

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนนัทน์ภสั เงนิทอง
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5845-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>AAภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 V 3(3-0-6) อ.ปิJนปินทัธ์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง :2563503 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (0>.6�-0A.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา )2563505 A 2(2-0-4) นายสรรเพชญ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0)Cกฎหมายลกัษณะพยาน2563506 D 3(3-0-6) นายพฤฒวรรธ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกค2563507 A 3(3-0-6) นายกฤตนิ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 066กฎหมายแรงงานและวธิีพจิารณาคดใีนศา2563508 A 3(3-0-6) ดร.ชนาธิป 0� พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พ. (0�.6�-0).6�) 066กฎหมายเกีJยวกบัการกระทาํความผดิ2563509 A 2(2-0-4) นายภคั 0� พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�)กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา2564401 B 3(3-0-6) อ.วนัรตั C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนนัทน์ภสั เงนิทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันยั ท ั Jงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
22

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584512109
นางสาวนนัทน์ภสั เงนิทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584512110

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนุชจรนิทร ์วาดระเวช
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5845-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาจนีเบื@องตน้1570101 A 3(3-0-6) อ.ปภสัสร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง :2563503 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (0>.6�-0A.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา )2563505 A 2(2-0-4) นายสรรเพชญ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0)Cกฎหมายลกัษณะพยาน2563506 D 3(3-0-6) นายพฤฒวรรธ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกค2563507 A 3(3-0-6) นายกฤตนิ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 066กฎหมายแรงงานและวธิีพจิารณาคดใีนศา2563508 A 3(3-0-6) ดร.ชนาธิป 0� พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พ. (0�.6�-0).6�) 066กฎหมายเกีJยวกบัการกระทาํความผดิ2563509 A 2(2-0-4) นายภคั 0� พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�)กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา2564401 B 3(3-0-6) อ.วนัรตั C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนุชจรินทร ์วาดระเวช )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันยั ท ั Jงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
22

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584512110
นางสาวนุชจรินทร ์วาดระเวช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584512111

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชิญา กอวจิติร
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5845-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง :2563503 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (0>.6�-0A.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา )2563505 A 2(2-0-4) นายสรรเพชญ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0)Cกฎหมายลกัษณะพยาน2563506 D 3(3-0-6) นายพฤฒวรรธ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกค2563507 A 3(3-0-6) นายกฤตนิ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 066กฎหมายแรงงานและวธิีพจิารณาคดใีนศา2563508 A 3(3-0-6) ดร.ชนาธิป 0� พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พ. (0�.6�-0).6�) 066กฎหมายเกีJยวกบัการกระทาํความผดิ2563509 A 2(2-0-4) นายภคั 0� พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�)กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา2564401 B 3(3-0-6) อ.วนัรตั C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพชิญา กอวจิติร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันยั ท ั Jงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
19

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584512111
นางสาวพชิญา กอวจิติร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584512112

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววภิานนัท ์จนัตรี
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5845-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0)Cกฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 B 3(3-0-6) อ.สกลุ G พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง :2563503 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (0>.6�-0A.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา )2563505 A 2(2-0-4) นายสรรเพชญ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0)Cกฎหมายลกัษณะพยาน2563506 D 3(3-0-6) นายพฤฒวรรธ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกค2563507 A 3(3-0-6) นายกฤตนิ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 066กฎหมายแรงงานและวธิีพจิารณาคดใีนศา2563508 A 3(3-0-6) ดร.ชนาธิป 0� พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พ. (0�.6�-0).6�) 066กฎหมายเกีJยวกบัการกระทาํความผดิ2563509 A 2(2-0-4) นายภคั 0� พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�)กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา2564401 B 3(3-0-6) อ.วนัรตั C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววภิานนัท ์จนัตรี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันยั ท ั Jงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
22

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584512112
นางสาววภิานนัท ์จนัตรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584512114

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสรติา วนัเพญ็
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5845-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง :2563503 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (0>.6�-0A.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา )2563505 A 2(2-0-4) นายสรรเพชญ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0)Cกฎหมายลกัษณะพยาน2563506 D 3(3-0-6) นายพฤฒวรรธ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกค2563507 A 3(3-0-6) นายกฤตนิ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 066กฎหมายแรงงานและวธิีพจิารณาคดใีนศา2563508 A 3(3-0-6) ดร.ชนาธิป 0� พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พ. (0�.6�-0).6�) 066กฎหมายเกีJยวกบัการกระทาํความผดิ2563509 A 2(2-0-4) นายภคั 0� พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�)กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา2564401 B 3(3-0-6) อ.วนัรตั C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสริตา วนัเพญ็ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันยั ท ั Jงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
19

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584512114
นางสาวสริตา วนัเพญ็

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584512115

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุพรรณี ครุฑโคกกรวด
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5845-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง :2563503 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (0>.6�-0A.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา )2563505 A 2(2-0-4) นายสรรเพชญ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0)Cกฎหมายลกัษณะพยาน2563506 D 3(3-0-6) นายพฤฒวรรธ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกค2563507 A 3(3-0-6) นายกฤตนิ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 066กฎหมายแรงงานและวธิีพจิารณาคดใีนศา2563508 A 3(3-0-6) ดร.ชนาธิป 0� พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พ. (0�.6�-0).6�) 066กฎหมายเกีJยวกบัการกระทาํความผดิ2563509 A 2(2-0-4) นายภคั 0� พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�)กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา2564401 B 3(3-0-6) อ.วนัรตั C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุพรรณี ครุฑโคกกรวด )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันยั ท ั Jงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
19

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584512115
นางสาวสพุรรณี ครุฑโคกกรวด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584512116

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุรรีตัน์ สุขพรอ้ม
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5845-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง :2563503 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (0>.6�-0A.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา )2563505 A 2(2-0-4) นายสรรเพชญ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0)Cกฎหมายลกัษณะพยาน2563506 D 3(3-0-6) นายพฤฒวรรธ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกค2563507 A 3(3-0-6) นายกฤตนิ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 066กฎหมายแรงงานและวธิีพจิารณาคดใีนศา2563508 A 3(3-0-6) ดร.ชนาธิป 0� พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พ. (0�.6�-0).6�) 066กฎหมายเกีJยวกบัการกระทาํความผดิ2563509 A 2(2-0-4) นายภคั 0� พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�)กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา2564401 B 3(3-0-6) อ.วนัรตั C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุรีรตัน ์สุขพรอ้ม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันยั ท ั Jงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
19

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584512116
นางสาวสรุีรตัน์ สขุพรอ้ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584512117

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอมัพร หอมรส
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5845-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาจนีเบื@องตน้1570101 A 3(3-0-6) อ.ปภสัสร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง :2563503 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (0>.6�-0A.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา )2563505 A 2(2-0-4) นายสรรเพชญ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0)Cกฎหมายลกัษณะพยาน2563506 D 3(3-0-6) นายพฤฒวรรธ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกค2563507 A 3(3-0-6) นายกฤตนิ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 066กฎหมายแรงงานและวธิีพจิารณาคดใีนศา2563508 A 3(3-0-6) ดร.ชนาธิป 0� พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พ. (0�.6�-0).6�) 066กฎหมายเกีJยวกบัการกระทาํความผดิ2563509 A 2(2-0-4) นายภคั 0� พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�)กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา2564401 B 3(3-0-6) อ.วนัรตั C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอมัพร หอมรส )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันยั ท ั Jงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
22

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584512117
นางสาวอมัพร หอมรส

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584512118

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอษุา ทองแคลว้
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5845-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0)Cกฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 B 3(3-0-6) อ.สกลุ G พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง :2563503 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (0>.6�-0A.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา )2563505 A 2(2-0-4) นายสรรเพชญ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0)Cกฎหมายลกัษณะพยาน2563506 D 3(3-0-6) นายพฤฒวรรธ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกค2563507 A 3(3-0-6) นายกฤตนิ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 066กฎหมายแรงงานและวธิีพจิารณาคดใีนศา2563508 A 3(3-0-6) ดร.ชนาธิป 0� พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พ. (0�.6�-0).6�) 066กฎหมายเกีJยวกบัการกระทาํความผดิ2563509 A 2(2-0-4) นายภคั 0� พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�)กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา2564401 B 3(3-0-6) อ.วนัรตั C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอษุา ทองแคลว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันยั ท ั Jงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
22

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584512118
นางสาวอษุา ทองแคลว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584512121

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชชัชล เชิงชม
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5845-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง :2563503 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (0>.6�-0A.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา )2563505 A 2(2-0-4) นายสรรเพชญ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0)Cกฎหมายลกัษณะพยาน2563506 D 3(3-0-6) นายพฤฒวรรธ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกค2563507 A 3(3-0-6) นายกฤตนิ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 066กฎหมายแรงงานและวธิีพจิารณาคดใีนศา2563508 A 3(3-0-6) ดร.ชนาธิป 0� พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พ. (0�.6�-0).6�) 066กฎหมายเกีJยวกบัการกระทาํความผดิ2563509 A 2(2-0-4) นายภคั 0� พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�)กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา2564401 B 3(3-0-6) อ.วนัรตั C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชชัชล เชงิชม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันยั ท ั Jงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
19

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584512121
นายชชัชล เชิงชม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584512124

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธรีเสฏฐ ์ศรสีุวรรณ์
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5845-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง :2563503 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (0>.6�-0A.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา )2563505 A 2(2-0-4) นายสรรเพชญ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0)Cกฎหมายลกัษณะพยาน2563506 D 3(3-0-6) นายพฤฒวรรธ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกค2563507 A 3(3-0-6) นายกฤตนิ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 066กฎหมายแรงงานและวธิีพจิารณาคดใีนศา2563508 A 3(3-0-6) ดร.ชนาธิป 0� พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พ. (0�.6�-0).6�) 066กฎหมายเกีJยวกบัการกระทาํความผดิ2563509 A 2(2-0-4) นายภคั 0� พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�)กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา2564401 B 3(3-0-6) อ.วนัรตั C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธีรเสฏฐ ์ศรีสุวรรณ์ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันยั ท ั Jงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
19

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584512124
นายธีรเสฏฐ ์ศรีสวุรรณ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584512129

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายภาณุเดช พานแพน
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5845-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>�Aภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 Z 3(3-0-6) อ.ธิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง :2563503 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (0>.6�-0A.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา )2563505 A 2(2-0-4) นายสรรเพชญ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0)Cกฎหมายลกัษณะพยาน2563506 D 3(3-0-6) นายพฤฒวรรธ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกค2563507 A 3(3-0-6) นายกฤตนิ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 066กฎหมายแรงงานและวธิีพจิารณาคดใีนศา2563508 A 3(3-0-6) ดร.ชนาธิป 0� พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พ. (0�.6�-0).6�) 066กฎหมายเกีJยวกบัการกระทาํความผดิ2563509 A 2(2-0-4) นายภคั 0� พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�)กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา2564401 B 3(3-0-6) อ.วนัรตั C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายภาณุเดช พานแพน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันยั ท ั Jงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
22

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584512129
นายภาณุเดช พานแพน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584512130

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวสนัต ์คุม้กาํเนิด
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5845-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง :2563503 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (0>.6�-0A.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา )2563505 A 2(2-0-4) นายสรรเพชญ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0)Cกฎหมายลกัษณะพยาน2563506 D 3(3-0-6) นายพฤฒวรรธ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกค2563507 A 3(3-0-6) นายกฤตนิ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 066กฎหมายแรงงานและวธิีพจิารณาคดใีนศา2563508 A 3(3-0-6) ดร.ชนาธิป 0� พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พ. (0�.6�-0).6�) 066กฎหมายเกีJยวกบัการกระทาํความผดิ2563509 A 2(2-0-4) นายภคั 0� พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�)กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา2564401 B 3(3-0-6) อ.วนัรตั C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวสนัต ์คุม้กาํเนิด )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันยั ท ั Jงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
19

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584512130
นายวสนัต ์คุม้กาํเนิด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584512132

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสวิะ เสนาการ
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5845-12/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง :2563503 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (0>.6�-0A.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา )2563505 A 2(2-0-4) นายสรรเพชญ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0)Cกฎหมายลกัษณะพยาน2563506 D 3(3-0-6) นายพฤฒวรรธ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกค2563507 A 3(3-0-6) นายกฤตนิ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 066กฎหมายแรงงานและวธิีพจิารณาคดใีนศา2563508 A 3(3-0-6) ดร.ชนาธิป 0� พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พ. (0�.6�-0).6�) 066กฎหมายเกีJยวกบัการกระทาํความผดิ2563509 A 2(2-0-4) นายภคั 0� พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�)กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา2564401 B 3(3-0-6) อ.วนัรตั C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสวิะ เสนาการ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ทศันยั ท ั Jงทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
19

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584512132
นายสวิะ เสนาการ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584512201

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกญัญาวรี ์เพิ มพูล
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5845-12/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาจนีเบื@องตน้1570101 A 3(3-0-6) อ.ปภสัสร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0)Aกฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง :2563503 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (0).6�-0>.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา )2563505 B 2(2-0-4) นายสรรเพชญ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Cกฎหมายลกัษณะพยาน2563506 E 3(3-0-6) นายพฤฒวรรธ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกค2563507 B 3(3-0-6) นายกฤตนิ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายแรงงานและวธิีพจิารณาคดใีนศา2563508 B 3(3-0-6) ดร.ชนาธิป 0� พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 066กฎหมายเกีJยวกบัการกระทาํความผดิ2563509 B 2(2-0-4) นายภคั 0� พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )AA�0กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา2564401 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกญัญาวรี ์เพิJมพูล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สกลุ กรํ Jาธาดา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
22

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584512201
นางสาวกญัญาวรี ์เพิ มพูล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584512203

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจารุวรรณ กลิ นจนัทร ์
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5845-12/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>AAภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 V 3(3-0-6) อ.ปิJนปินทัธ์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0)Aกฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง :2563503 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (0).6�-0>.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา )2563505 B 2(2-0-4) นายสรรเพชญ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Cกฎหมายลกัษณะพยาน2563506 E 3(3-0-6) นายพฤฒวรรธ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกค2563507 B 3(3-0-6) นายกฤตนิ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายแรงงานและวธิีพจิารณาคดใีนศา2563508 B 3(3-0-6) ดร.ชนาธิป 0� พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 066กฎหมายเกีJยวกบัการกระทาํความผดิ2563509 B 2(2-0-4) นายภคั 0� พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )AA�0กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา2564401 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจารุวรรณ กลิJนจนัทร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สกลุ กรํ Jาธาดา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
22

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584512203
นางสาวจารุวรรณ กลิ นจนัทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584512204

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฏฐรณีิย ์แตงเกตุ
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5845-12/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>AAภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 V 3(3-0-6) อ.ปิJนปินทัธ์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0)Aกฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง :2563503 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (0).6�-0>.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา )2563505 B 2(2-0-4) นายสรรเพชญ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Cกฎหมายลกัษณะพยาน2563506 E 3(3-0-6) นายพฤฒวรรธ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกค2563507 B 3(3-0-6) นายกฤตนิ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายแรงงานและวธิีพจิารณาคดใีนศา2563508 B 3(3-0-6) ดร.ชนาธิป 0� พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 066กฎหมายเกีJยวกบัการกระทาํความผดิ2563509 B 2(2-0-4) นายภคั 0� พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )AA�0กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา2564401 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฏัฐริณีย ์แตงเกต ุ)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สกลุ กรํ Jาธาดา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
22

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584512204
นางสาวณัฏฐริณีย ์แตงเกตุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584512207

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนารรีตัน์ เกดิเกษม
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5845-12/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0)Aกฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง :2563503 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (0).6�-0>.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา )2563505 B 2(2-0-4) นายสรรเพชญ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Cกฎหมายลกัษณะพยาน2563506 E 3(3-0-6) นายพฤฒวรรธ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกค2563507 B 3(3-0-6) นายกฤตนิ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายแรงงานและวธิีพจิารณาคดใีนศา2563508 B 3(3-0-6) ดร.ชนาธิป 0� พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 066กฎหมายเกีJยวกบัการกระทาํความผดิ2563509 B 2(2-0-4) นายภคั 0� พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )AA�0กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา2564401 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนารีรตัน ์เกดิเกษม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สกลุ กรํ Jาธาดา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
19

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584512207
นางสาวนารีรตัน์ เกดิเกษม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584512208

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปภาดา แสนทวสีุข
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5845-12/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0)Aกฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง :2563503 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (0).6�-0>.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา )2563505 B 2(2-0-4) นายสรรเพชญ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Cกฎหมายลกัษณะพยาน2563506 E 3(3-0-6) นายพฤฒวรรธ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกค2563507 B 3(3-0-6) นายกฤตนิ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายแรงงานและวธิีพจิารณาคดใีนศา2563508 B 3(3-0-6) ดร.ชนาธิป 0� พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 066กฎหมายเกีJยวกบัการกระทาํความผดิ2563509 B 2(2-0-4) นายภคั 0� พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )AA�0กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา2564401 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปภาดา แสนทวสุีข )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สกลุ กรํ Jาธาดา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
19

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584512208
นางสาวปภาดา แสนทวสีขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584512209

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรรณดี โมกเกษม
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5845-12/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0)Aกฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง :2563503 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (0).6�-0>.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา )2563505 B 2(2-0-4) นายสรรเพชญ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Cกฎหมายลกัษณะพยาน2563506 E 3(3-0-6) นายพฤฒวรรธ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกค2563507 B 3(3-0-6) นายกฤตนิ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายแรงงานและวธิีพจิารณาคดใีนศา2563508 B 3(3-0-6) ดร.ชนาธิป 0� พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 066กฎหมายเกีJยวกบัการกระทาํความผดิ2563509 B 2(2-0-4) นายภคั 0� พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )AA�0กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา2564401 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววรรณด ีโมกเกษม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สกลุ กรํ Jาธาดา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
19

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584512209
นางสาววรรณดี โมกเกษม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584512210

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรริชัต ์เหงี ยมจุล
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5845-12/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0)Aกฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง :2563503 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (0).6�-0>.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา )2563505 B 2(2-0-4) นายสรรเพชญ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Cกฎหมายลกัษณะพยาน2563506 E 3(3-0-6) นายพฤฒวรรธ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกค2563507 B 3(3-0-6) นายกฤตนิ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายแรงงานและวธิีพจิารณาคดใีนศา2563508 B 3(3-0-6) ดร.ชนาธิป 0� พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 066กฎหมายเกีJยวกบัการกระทาํความผดิ2563509 B 2(2-0-4) นายภคั 0� พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )AA�0กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา2564401 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริรชัต ์เหงีJยมจลุ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สกลุ กรํ Jาธาดา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
19

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584512210
นางสาวศิริรชัต ์เหงี ยมจุล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584512211

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิวาพร เมืองสมยั
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5845-12/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0)Aกฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง :2563503 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (0).6�-0>.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา )2563505 B 2(2-0-4) นายสรรเพชญ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Cกฎหมายลกัษณะพยาน2563506 E 3(3-0-6) นายพฤฒวรรธ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกค2563507 B 3(3-0-6) นายกฤตนิ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายแรงงานและวธิีพจิารณาคดใีนศา2563508 B 3(3-0-6) ดร.ชนาธิป 0� พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 066กฎหมายเกีJยวกบัการกระทาํความผดิ2563509 B 2(2-0-4) นายภคั 0� พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )AA�0กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา2564401 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิวาพร เมอืงสมยั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สกลุ กรํ Jาธาดา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
19

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584512211
นางสาวศิวาพร เมืองสมยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584512213

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุมินตรา กลิ นทอง
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5845-12/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0)Aกฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง :2563503 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (0).6�-0>.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา )2563505 B 2(2-0-4) นายสรรเพชญ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Cกฎหมายลกัษณะพยาน2563506 E 3(3-0-6) นายพฤฒวรรธ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกค2563507 B 3(3-0-6) นายกฤตนิ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายแรงงานและวธิีพจิารณาคดใีนศา2563508 B 3(3-0-6) ดร.ชนาธิป 0� พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 066กฎหมายเกีJยวกบัการกระทาํความผดิ2563509 B 2(2-0-4) นายภคั 0� พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )AA�0กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา2564401 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุมนิตรา กลิJนทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สกลุ กรํ Jาธาดา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
19

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584512213
นางสาวสมิุนตรา กลิ นทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584512214

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอนุศรา ช่างกล ั  น
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5845-12/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาจนีเบื@องตน้1570101 A 3(3-0-6) อ.ปภสัสร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0)Aกฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง :2563503 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (0).6�-0>.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา )2563505 B 2(2-0-4) นายสรรเพชญ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Cกฎหมายลกัษณะพยาน2563506 E 3(3-0-6) นายพฤฒวรรธ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกค2563507 B 3(3-0-6) นายกฤตนิ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายแรงงานและวธิีพจิารณาคดใีนศา2563508 B 3(3-0-6) ดร.ชนาธิป 0� พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 066กฎหมายเกีJยวกบัการกระทาํความผดิ2563509 B 2(2-0-4) นายภคั 0� พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )AA�0กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา2564401 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอนุศรา ช่างกล ั Jน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สกลุ กรํ Jาธาดา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
22

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584512214
นางสาวอนุศรา ช่างกล ั  น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584512216

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกษิดิษ เกดิโต
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5845-12/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0)Aกฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง :2563503 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (0).6�-0>.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา )2563505 B 2(2-0-4) นายสรรเพชญ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Cกฎหมายลกัษณะพยาน2563506 E 3(3-0-6) นายพฤฒวรรธ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกค2563507 B 3(3-0-6) นายกฤตนิ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายแรงงานและวธิีพจิารณาคดใีนศา2563508 B 3(3-0-6) ดร.ชนาธิป 0� พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 066กฎหมายเกีJยวกบัการกระทาํความผดิ2563509 B 2(2-0-4) นายภคั 0� พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )AA�0กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา2564401 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกษดิษิ เกดิโต )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สกลุ กรํ Jาธาดา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
19

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584512216
นายกษิดิษ เกดิโต

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584512220

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเทพพนม ม่วงทอง
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5845-12/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0)Aกฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง :2563503 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (0).6�-0>.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา )2563505 B 2(2-0-4) นายสรรเพชญ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Cกฎหมายลกัษณะพยาน2563506 E 3(3-0-6) นายพฤฒวรรธ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกค2563507 B 3(3-0-6) นายกฤตนิ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายแรงงานและวธิีพจิารณาคดใีนศา2563508 B 3(3-0-6) ดร.ชนาธิป 0� พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 066กฎหมายเกีJยวกบัการกระทาํความผดิ2563509 B 2(2-0-4) นายภคั 0� พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )AA�0กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา2564401 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเทพพนม มว่งทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สกลุ กรํ Jาธาดา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
19

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584512220
นายเทพพนม ม่วงทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584512222

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนครนิทร ์คงคาช่วย
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5845-12/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0)Aกฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง :2563503 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (0).6�-0>.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา )2563505 B 2(2-0-4) นายสรรเพชญ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Cกฎหมายลกัษณะพยาน2563506 E 3(3-0-6) นายพฤฒวรรธ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกค2563507 B 3(3-0-6) นายกฤตนิ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายแรงงานและวธิีพจิารณาคดใีนศา2563508 B 3(3-0-6) ดร.ชนาธิป 0� พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 066กฎหมายเกีJยวกบัการกระทาํความผดิ2563509 B 2(2-0-4) นายภคั 0� พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )AA�0กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา2564401 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนครินทร ์คงคาช่วย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สกลุ กรํ Jาธาดา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
19

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584512222
นายนครินทร ์คงคาช่วย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584512224

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายประสทิธิVชยั คงทพิย์
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5845-12/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0)Aกฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง :2563503 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (0).6�-0>.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา )2563505 B 2(2-0-4) นายสรรเพชญ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Cกฎหมายลกัษณะพยาน2563506 E 3(3-0-6) นายพฤฒวรรธ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกค2563507 B 3(3-0-6) นายกฤตนิ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายแรงงานและวธิีพจิารณาคดใีนศา2563508 B 3(3-0-6) ดร.ชนาธิป 0� พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 066กฎหมายเกีJยวกบัการกระทาํความผดิ2563509 B 2(2-0-4) นายภคั 0� พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )AA�0กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา2564401 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายประสทิธิvชยั คงทพิย ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สกลุ กรํ Jาธาดา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
19

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584512224
นายประสทิธิVชยั คงทพิย์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584512227

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายลทัธพล ใจกลา้
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5845-12/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0)Aกฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง :2563503 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (0).6�-0>.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา )2563505 B 2(2-0-4) นายสรรเพชญ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Cกฎหมายลกัษณะพยาน2563506 E 3(3-0-6) นายพฤฒวรรธ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกค2563507 B 3(3-0-6) นายกฤตนิ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายแรงงานและวธิีพจิารณาคดใีนศา2563508 B 3(3-0-6) ดร.ชนาธิป 0� พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 066กฎหมายเกีJยวกบัการกระทาํความผดิ2563509 B 2(2-0-4) นายภคั 0� พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )AA�0กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา2564401 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายลทัธพล ใจกลา้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สกลุ กรํ Jาธาดา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
19

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584512227
นายลทัธพล ใจกลา้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584512228

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรีเชียร ญี บญุเสง้
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5845-12/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0)Aกฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง :2563503 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (0).6�-0>.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา )2563505 B 2(2-0-4) นายสรรเพชญ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Cกฎหมายลกัษณะพยาน2563506 E 3(3-0-6) นายพฤฒวรรธ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกค2563507 B 3(3-0-6) นายกฤตนิ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายแรงงานและวธิีพจิารณาคดใีนศา2563508 B 3(3-0-6) ดร.ชนาธิป 0� พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 066กฎหมายเกีJยวกบัการกระทาํความผดิ2563509 B 2(2-0-4) นายภคั 0� พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )AA�0กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา2564401 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวรีเชยีร ญีJบญุเสง้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สกลุ กรํ Jาธาดา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
19

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584512228
นายวรีเชียร ญี บญุเสง้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584512230

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุธรี ์พริ9มพราย
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5845-12/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>�Aภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 Z 3(3-0-6) อ.ธิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0)Aกฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง :2563503 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (0).6�-0>.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา )2563505 B 2(2-0-4) นายสรรเพชญ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Cกฎหมายลกัษณะพยาน2563506 E 3(3-0-6) นายพฤฒวรรธ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกค2563507 B 3(3-0-6) นายกฤตนิ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายแรงงานและวธิีพจิารณาคดใีนศา2563508 B 3(3-0-6) ดร.ชนาธิป 0� พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 066กฎหมายเกีJยวกบัการกระทาํความผดิ2563509 B 2(2-0-4) นายภคั 0� พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )AA�0กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา2564401 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุธีร ์พริ@มพราย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สกลุ กรํ Jาธาดา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
22

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584512230
นายสธุีร ์พริ9มพราย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584512234

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายโอฬาร สนิกอง
โปรแกรมวชิา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5845-12/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>�Aภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 Z 3(3-0-6) อ.ธิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0)Aกฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง :2563503 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 6 พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พฤ. (0).6�-0>.6�) บณัฑติ - 0 (เสริม)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา )2563505 B 2(2-0-4) นายสรรเพชญ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Cกฎหมายลกัษณะพยาน2563506 E 3(3-0-6) นายพฤฒวรรธ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกค2563507 B 3(3-0-6) นายกฤตนิ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0A.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 066กฎหมายแรงงานและวธิีพจิารณาคดใีนศา2563508 B 3(3-0-6) ดร.ชนาธิป 0� พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)
พ. (�E.6�-0�.6�) 066กฎหมายเกีJยวกบัการกระทาํความผดิ2563509 B 2(2-0-4) นายภคั 0� พ.ค. A0. (�E.6�-00.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )AA�0กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา2564401 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั C พ.ค. A0. (06.6�-0A.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายโอฬาร สนิกอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สกลุ กรํ Jาธาดา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
22

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584512234
นายโอฬาร สนิกอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584655001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกลุธดิา ควรวนิิจ
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมพลงังานปรญิญาตร ี> ปี

5846-55/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0>6)เพชรบรุีศึกษา2500105 E 3(3-0-6) อ.พนสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) EN-2การตรวจวเิคราะหพ์ลงังาน5543402 A 3(3-0-6) อ.ภาณุศกัดิv E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E��6การอนุรกัษแ์ละการจดัการพลงังานในโรงง5543404 A 3(3-0-6) อ.จตุพิร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0A0� - Labเทคโนโลยพีลงังานแสงอาทติย์5543501 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )E��6ปญัหาพเิศษทางวศิวกรรมพลงังาน5543702 A 3(3-0-6) ผศ.กงัสดาล 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0A0� - Labการทาํความเยน็และปรบัอากาศ5593603 B 3(3-0-6) อ.ภาณุศกัดิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )E��6วศิวกรรมโรงจกัรตน้กาํลงั5594502 A 3(3-0-6) ผศ.กงัสดาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกลุธิดา ควรวนิิจ )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ปองพล รกัการงาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584655001
นางสาวกลุธิดา ควรวนิิจ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584655002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนารรีตัน์ ศรชีะฎา
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมพลงังานปรญิญาตร ี> ปี

5846-55/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0>6)เพชรบรุีศึกษา2500105 E 3(3-0-6) อ.พนสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) EN-2การตรวจวเิคราะหพ์ลงังาน5543402 A 3(3-0-6) อ.ภาณุศกัดิv E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E��6การอนุรกัษแ์ละการจดัการพลงังานในโรงง5543404 A 3(3-0-6) อ.จตุพิร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0A0� - Labเทคโนโลยพีลงังานแสงอาทติย์5543501 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )E��6ปญัหาพเิศษทางวศิวกรรมพลงังาน5543702 A 3(3-0-6) ผศ.กงัสดาล 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0A0� - Labการทาํความเยน็และปรบัอากาศ5593603 B 3(3-0-6) อ.ภาณุศกัดิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )E��6วศิวกรรมโรงจกัรตน้กาํลงั5594502 A 3(3-0-6) ผศ.กงัสดาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนารีรตัน ์ศรีชะฎา )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ปองพล รกัการงาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584655002
นางสาวนารีรตัน์ ศรีชะฎา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584655003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววชัรวีรรณ ผิวนิ มนวล
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมพลงังานปรญิญาตร ี> ปี

5846-55/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0>6)เพชรบรุีศึกษา2500105 E 3(3-0-6) อ.พนสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) EN-2การตรวจวเิคราะหพ์ลงังาน5543402 A 3(3-0-6) อ.ภาณุศกัดิv E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E��6การอนุรกัษแ์ละการจดัการพลงังานในโรงง5543404 A 3(3-0-6) อ.จตุพิร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0A0� - Labเทคโนโลยพีลงังานแสงอาทติย์5543501 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )E��6ปญัหาพเิศษทางวศิวกรรมพลงังาน5543702 A 3(3-0-6) ผศ.กงัสดาล 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0A0� - Labการทาํความเยน็และปรบัอากาศ5593603 B 3(3-0-6) อ.ภาณุศกัดิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )E��6วศิวกรรมโรงจกัรตน้กาํลงั5594502 A 3(3-0-6) ผศ.กงัสดาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววชัรีวรรณ ผวินิJมนวล )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ปองพล รกัการงาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584655003
นางสาววชัรีวรรณ ผิวนิ มนวล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584655004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศรณัยา อยู่สุข
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมพลงังานปรญิญาตร ี> ปี

5846-55/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0>6)เพชรบรุีศึกษา2500105 E 3(3-0-6) อ.พนสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) EN-2การตรวจวเิคราะหพ์ลงังาน5543402 A 3(3-0-6) อ.ภาณุศกัดิv E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E��6การอนุรกัษแ์ละการจดัการพลงังานในโรงง5543404 A 3(3-0-6) อ.จตุพิร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0A0� - Labเทคโนโลยพีลงังานแสงอาทติย์5543501 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )E��6ปญัหาพเิศษทางวศิวกรรมพลงังาน5543702 A 3(3-0-6) ผศ.กงัสดาล 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0A0� - Labการทาํความเยน็และปรบัอากาศ5593603 B 3(3-0-6) อ.ภาณุศกัดิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )E��6วศิวกรรมโรงจกัรตน้กาํลงั5594502 A 3(3-0-6) ผศ.กงัสดาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศรณัยา อยู่สุข )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ปองพล รกัการงาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584655004
นางสาวศรณัยา อยูส่ขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584655005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศศิมา วารี
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมพลงังานปรญิญาตร ี> ปี

5846-55/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0>6)เพชรบรุีศึกษา2500105 E 3(3-0-6) อ.พนสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) EN-2การตรวจวเิคราะหพ์ลงังาน5543402 A 3(3-0-6) อ.ภาณุศกัดิv E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E��6การอนุรกัษแ์ละการจดัการพลงังานในโรงง5543404 A 3(3-0-6) อ.จตุพิร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0A0� - Labเทคโนโลยพีลงังานแสงอาทติย์5543501 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )E��6ปญัหาพเิศษทางวศิวกรรมพลงังาน5543702 A 3(3-0-6) ผศ.กงัสดาล 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0A0� - Labการทาํความเยน็และปรบัอากาศ5593603 B 3(3-0-6) อ.ภาณุศกัดิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )E��6วศิวกรรมโรงจกัรตน้กาํลงั5594502 A 3(3-0-6) ผศ.กงัสดาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศศิมา วารี )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ปองพล รกัการงาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584655005
นางสาวศศิมา วารี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584655006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสโรชา สนิอยู่
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมพลงังานปรญิญาตร ี> ปี

5846-55/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) EN-2การตรวจวเิคราะหพ์ลงังาน5543402 A 3(3-0-6) อ.ภาณุศกัดิv E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E��6การอนุรกัษแ์ละการจดัการพลงังานในโรงง5543404 A 3(3-0-6) อ.จตุพิร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0A0� - Labเทคโนโลยพีลงังานแสงอาทติย์5543501 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )E��6ปญัหาพเิศษทางวศิวกรรมพลงังาน5543702 A 3(3-0-6) ผศ.กงัสดาล 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0A0� - Labการทาํความเยน็และปรบัอากาศ5593603 B 3(3-0-6) อ.ภาณุศกัดิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )E��6วศิวกรรมโรงจกัรตน้กาํลงั5594502 A 3(3-0-6) ผศ.กงัสดาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00009 C 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสโรชา สนิอยู่ )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ปองพล รกัการงาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584655006
นางสาวสโรชา สนิอยู่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584655007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรสา คงรกัษ์
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมพลงังานปรญิญาตร ี> ปี

5846-55/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0>6)เพชรบรุีศึกษา2500105 E 3(3-0-6) อ.พนสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) EN-2การตรวจวเิคราะหพ์ลงังาน5543402 A 3(3-0-6) อ.ภาณุศกัดิv E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E��6การอนุรกัษแ์ละการจดัการพลงังานในโรงง5543404 A 3(3-0-6) อ.จตุพิร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0A0� - Labเทคโนโลยพีลงังานแสงอาทติย์5543501 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )E��6ปญัหาพเิศษทางวศิวกรรมพลงังาน5543702 A 3(3-0-6) ผศ.กงัสดาล 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0A0� - Labการทาํความเยน็และปรบัอากาศ5593603 B 3(3-0-6) อ.ภาณุศกัดิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )E��6วศิวกรรมโรงจกัรตน้กาํลงั5594502 A 3(3-0-6) ผศ.กงัสดาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรสา คงรกัษ ์)

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ปองพล รกัการงาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584655007
นางสาวอรสา คงรกัษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584655009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชยกร โยคี
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมพลงังานปรญิญาตร ี> ปี

5846-55/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0>6)เพชรบรุีศึกษา2500105 E 3(3-0-6) อ.พนสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) EN-2การตรวจวเิคราะหพ์ลงังาน5543402 A 3(3-0-6) อ.ภาณุศกัดิv E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E��6การอนุรกัษแ์ละการจดัการพลงังานในโรงง5543404 A 3(3-0-6) อ.จตุพิร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0A0� - Labเทคโนโลยพีลงังานแสงอาทติย์5543501 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )E��6ปญัหาพเิศษทางวศิวกรรมพลงังาน5543702 A 3(3-0-6) ผศ.กงัสดาล 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0A0� - Labการทาํความเยน็และปรบัอากาศ5593603 B 3(3-0-6) อ.ภาณุศกัดิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )E��6วศิวกรรมโรงจกัรตน้กาํลงั5594502 A 3(3-0-6) ผศ.กงัสดาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00009 C 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชยกร โยค ี)

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ปองพล รกัการงาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584655009
นายชยกร โยคี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584655010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายบญุหลาย นาคราํพา
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมพลงังานปรญิญาตร ี> ปี

5846-55/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0>6)เพชรบรุีศึกษา2500105 E 3(3-0-6) อ.พนสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) EN-2การตรวจวเิคราะหพ์ลงังาน5543402 A 3(3-0-6) อ.ภาณุศกัดิv E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E��6การอนุรกัษแ์ละการจดัการพลงังานในโรงง5543404 A 3(3-0-6) อ.จตุพิร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0A0� - Labเทคโนโลยพีลงังานแสงอาทติย์5543501 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )E��6ปญัหาพเิศษทางวศิวกรรมพลงังาน5543702 A 3(3-0-6) ผศ.กงัสดาล 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0A0� - Labการทาํความเยน็และปรบัอากาศ5593603 B 3(3-0-6) อ.ภาณุศกัดิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )E��6วศิวกรรมโรงจกัรตน้กาํลงั5594502 A 3(3-0-6) ผศ.กงัสดาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายบญุหลาย นาคราํพา )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ปองพล รกัการงาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584655010
นายบญุหลาย นาคราํพา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584655011

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายภาณุวฒัน์ อุน่จติร ์  (ทนุ)
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมพลงังานปรญิญาตร ี> ปี

5846-55/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0>6)เพชรบรุีศึกษา2500105 E 3(3-0-6) อ.พนสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) EN-2การตรวจวเิคราะหพ์ลงังาน5543402 A 3(3-0-6) อ.ภาณุศกัดิv E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E��6การอนุรกัษแ์ละการจดัการพลงังานในโรงง5543404 A 3(3-0-6) อ.จตุพิร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0A0� - Labเทคโนโลยพีลงังานแสงอาทติย์5543501 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )E��6ปญัหาพเิศษทางวศิวกรรมพลงังาน5543702 A 3(3-0-6) ผศ.กงัสดาล 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0A0� - Labการทาํความเยน็และปรบัอากาศ5593603 B 3(3-0-6) อ.ภาณุศกัดิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )E��6วศิวกรรมโรงจกัรตน้กาํลงั5594502 A 3(3-0-6) ผศ.กงัสดาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายภาณุวฒัน ์อุ่นจติร ์  (ทนุ) )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ปองพล รกัการงาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584655011
นายภาณุวฒัน์ อุน่จติร ์  (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584655012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวฑูิรย ์นิ งราวี
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมพลงังานปรญิญาตร ี> ปี

5846-55/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0>6)เพชรบรุีศึกษา2500105 E 3(3-0-6) อ.พนสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) EN-2การตรวจวเิคราะหพ์ลงังาน5543402 A 3(3-0-6) อ.ภาณุศกัดิv E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E��6การอนุรกัษแ์ละการจดัการพลงังานในโรงง5543404 A 3(3-0-6) อ.จตุพิร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0A0� - Labเทคโนโลยพีลงังานแสงอาทติย์5543501 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )E��6ปญัหาพเิศษทางวศิวกรรมพลงังาน5543702 A 3(3-0-6) ผศ.กงัสดาล 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0A0� - Labการทาํความเยน็และปรบัอากาศ5593603 B 3(3-0-6) อ.ภาณุศกัดิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )E��6วศิวกรรมโรงจกัรตน้กาํลงั5594502 A 3(3-0-6) ผศ.กงัสดาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวฑูิรย ์นิJงราว ี)

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ปองพล รกัการงาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584655012
นายวฑูิรย ์นิ งราวี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584655013

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศรณัญ ์ฟังสาํเนียง
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมพลงังานปรญิญาตร ี> ปี

5846-55/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0>6)เพชรบรุีศึกษา2500105 E 3(3-0-6) อ.พนสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) EN-2การตรวจวเิคราะหพ์ลงังาน5543402 A 3(3-0-6) อ.ภาณุศกัดิv E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E��6การอนุรกัษแ์ละการจดัการพลงังานในโรงง5543404 A 3(3-0-6) อ.จตุพิร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0A0� - Labเทคโนโลยพีลงังานแสงอาทติย์5543501 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )E��6ปญัหาพเิศษทางวศิวกรรมพลงังาน5543702 A 3(3-0-6) ผศ.กงัสดาล 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0A0� - Labการทาํความเยน็และปรบัอากาศ5593603 B 3(3-0-6) อ.ภาณุศกัดิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )E��6วศิวกรรมโรงจกัรตน้กาํลงั5594502 A 3(3-0-6) ผศ.กงัสดาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศรณัญ ์ฟงัสาํเนียง )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ปองพล รกัการงาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584655013
นายศรณัญ ์ฟังสาํเนียง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584655015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจกัร ีสเีมฆ
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมพลงังานปรญิญาตร ี> ปี

5846-55/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0>6)เพชรบรุีศึกษา2500105 E 3(3-0-6) อ.พนสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) EN-2การตรวจวเิคราะหพ์ลงังาน5543402 A 3(3-0-6) อ.ภาณุศกัดิv E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E��6การอนุรกัษแ์ละการจดัการพลงังานในโรงง5543404 A 3(3-0-6) อ.จตุพิร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0A0� - Labเทคโนโลยพีลงังานแสงอาทติย์5543501 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )E��6ปญัหาพเิศษทางวศิวกรรมพลงังาน5543702 A 3(3-0-6) ผศ.กงัสดาล 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0A0� - Labการทาํความเยน็และปรบัอากาศ5593603 B 3(3-0-6) อ.ภาณุศกัดิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )E��6วศิวกรรมโรงจกัรตน้กาํลงั5594502 A 3(3-0-6) ผศ.กงัสดาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจกัรี สเีมฆ )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ปองพล รกัการงาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584655015
นายจกัรี สเีมฆ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584655016

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุพชิชา เรยีบรอ้ย
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมพลงังานปรญิญาตร ี> ปี

5846-55/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0>6)เพชรบรุีศึกษา2500105 E 3(3-0-6) อ.พนสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0A.6�) EN-2การตรวจวเิคราะหพ์ลงังาน5543402 A 3(3-0-6) อ.ภาณุศกัดิv E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E��6การอนุรกัษแ์ละการจดัการพลงังานในโรงง5543404 A 3(3-0-6) อ.จตุพิร E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) 0A0� - Labเทคโนโลยพีลงังานแสงอาทติย์5543501 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) )E��6ปญัหาพเิศษทางวศิวกรรมพลงังาน5543702 A 3(3-0-6) ผศ.กงัสดาล 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0A0� - Labการทาํความเยน็และปรบัอากาศ5593603 B 3(3-0-6) อ.ภาณุศกัดิv 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )E��6วศิวกรรมโรงจกัรตน้กาํลงั5594502 A 3(3-0-6) ผศ.กงัสดาล > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุพชิชา เรียบรอ้ย )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ปองพล รกัการงาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584655016
นางสาวสพุชิชา เรียบรอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584659001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชุตมิา ไชยมา
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมสารสนเทศและการสืJอสารปรญิญาตร ี> ปี

5846-59/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0C.6�) )E6��ระบบสืJอสารใยแสง5533203 A 3(3-2-6) อ.กฤษณ์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0A>) (คอม), พฤ. (06.6�-0�.6�)ระบบสืJอสารดจิทิลั5533204 A 3(3-2-6) อ. ดร.ธนวุฒิ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ปฏบิตักิารเครือขา่ย ICEความปลอดภยัในระบบคอมพวิเตอรแ์ละเ5533602 A 3(2-2-5) อ.กฤษณ์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) ปฏบิตักิารเครือขา่ย ICEไมโครคอนโทรเลอรส์าํหรบัการสืJอสาร5534205 A 3(2-2-5) อ.กติตพิงศ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0A>) (คอม), พฤ. (0�.6�-0C.6�)โครงขา่ยสืJอสารและสายส่ง5534207 A 3(3-2-6) ผศ. ดร.ปาณิศา, อ. 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ปฏบิตักิารเครือขา่ย ICEการพฒันาแอปพลเิคชั Jนบนอปุกรณ์เคลืJอ5534408 A 3(2-2-5) อ.กติตพิงศ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชตุมิา ไชยมา )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณวศิา วฒันสนิธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584659001
นางสาวชตุมิา ไชยมา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584659003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนารนีาถ นาคประดบั
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมสารสนเทศและการสืJอสารปรญิญาตร ี> ปี

5846-59/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0C.6�) )E6��ระบบสืJอสารใยแสง5533203 A 3(3-2-6) อ.กฤษณ์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0A>) (คอม), พฤ. (06.6�-0�.6�)ระบบสืJอสารดจิทิลั5533204 A 3(3-2-6) อ. ดร.ธนวุฒิ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ปฏบิตักิารเครือขา่ย ICEความปลอดภยัในระบบคอมพวิเตอรแ์ละเ5533602 A 3(2-2-5) อ.กฤษณ์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) ปฏบิตักิารเครือขา่ย ICEไมโครคอนโทรเลอรส์าํหรบัการสืJอสาร5534205 A 3(2-2-5) อ.กติตพิงศ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0A>) (คอม), พฤ. (0�.6�-0C.6�)โครงขา่ยสืJอสารและสายส่ง5534207 A 3(3-2-6) ผศ. ดร.ปาณิศา, อ. 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ปฏบิตักิารเครือขา่ย ICEการพฒันาแอปพลเิคชั Jนบนอปุกรณ์เคลืJอ5534408 A 3(2-2-5) อ.กติตพิงศ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนารีนาถ นาคประดบั )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณวศิา วฒันสนิธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584659003
นางสาวนารีนาถ นาคประดบั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584659004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอารดา พูนพพิธิ
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมสารสนเทศและการสืJอสารปรญิญาตร ี> ปี

5846-59/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0C.6�) )E6��ระบบสืJอสารใยแสง5533203 A 3(3-2-6) อ.กฤษณ์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0A>) (คอม), พฤ. (06.6�-0�.6�)ระบบสืJอสารดจิทิลั5533204 A 3(3-2-6) อ. ดร.ธนวุฒิ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ปฏบิตักิารเครือขา่ย ICEความปลอดภยัในระบบคอมพวิเตอรแ์ละเ5533602 A 3(2-2-5) อ.กฤษณ์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) ปฏบิตักิารเครือขา่ย ICEไมโครคอนโทรเลอรส์าํหรบัการสืJอสาร5534205 A 3(2-2-5) อ.กติตพิงศ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0A>) (คอม), พฤ. (0�.6�-0C.6�)โครงขา่ยสืJอสารและสายส่ง5534207 A 3(3-2-6) ผศ. ดร.ปาณิศา, อ. 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ปฏบิตักิารเครือขา่ย ICEการพฒันาแอปพลเิคชั Jนบนอปุกรณ์เคลืJอ5534408 A 3(2-2-5) อ.กติตพิงศ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอารดา พูนพพิธิ )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณวศิา วฒันสนิธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584659004
นางสาวอารดา พูนพพิธิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584659005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณภทัร ฮ ั9นพะเนิน
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมสารสนเทศและการสืJอสารปรญิญาตร ี> ปี

5846-59/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0C.6�) )E6��ระบบสืJอสารใยแสง5533203 A 3(3-2-6) อ.กฤษณ์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0A>) (คอม), พฤ. (06.6�-0�.6�)ระบบสืJอสารดจิทิลั5533204 A 3(3-2-6) อ. ดร.ธนวุฒิ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ปฏบิตักิารเครือขา่ย ICEความปลอดภยัในระบบคอมพวิเตอรแ์ละเ5533602 A 3(2-2-5) อ.กฤษณ์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) ปฏบิตักิารเครือขา่ย ICEไมโครคอนโทรเลอรส์าํหรบัการสืJอสาร5534205 A 3(2-2-5) อ.กติตพิงศ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0A>) (คอม), พฤ. (0�.6�-0C.6�)โครงขา่ยสืJอสารและสายส่ง5534207 A 3(3-2-6) ผศ. ดร.ปาณิศา, อ. 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ปฏบิตักิารเครือขา่ย ICEการพฒันาแอปพลเิคชั Jนบนอปุกรณ์เคลืJอ5534408 A 3(2-2-5) อ.กติตพิงศ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณภทัร ฮ ั@นพะเนิน )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณวศิา วฒันสนิธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584659005
นายณภทัร ฮ ั9นพะเนิน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584659006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายดุษิต เพิ มสริอิดุมฤกษ์
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมสารสนเทศและการสืJอสารปรญิญาตร ี> ปี

5846-59/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0C.6�) )E6��ระบบสืJอสารใยแสง5533203 A 3(3-2-6) อ.กฤษณ์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0A>) (คอม), พฤ. (06.6�-0�.6�)ระบบสืJอสารดจิทิลั5533204 A 3(3-2-6) อ. ดร.ธนวุฒิ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ปฏบิตักิารเครือขา่ย ICEความปลอดภยัในระบบคอมพวิเตอรแ์ละเ5533602 A 3(2-2-5) อ.กฤษณ์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) ปฏบิตักิารเครือขา่ย ICEไมโครคอนโทรเลอรส์าํหรบัการสืJอสาร5534205 A 3(2-2-5) อ.กติตพิงศ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0A>) (คอม), พฤ. (0�.6�-0C.6�)โครงขา่ยสืJอสารและสายส่ง5534207 A 3(3-2-6) ผศ. ดร.ปาณิศา, อ. 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ปฏบิตักิารเครือขา่ย ICEการพฒันาแอปพลเิคชั Jนบนอปุกรณ์เคลืJอ5534408 A 3(2-2-5) อ.กติตพิงศ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายดุษติ เพิJมสริิอดุมฤกษ ์)

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณวศิา วฒันสนิธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584659006
นายดษิุต เพิ มสริิอดุมฤกษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584659007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายตะวนั สงัฆร์กัษ์
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมสารสนเทศและการสืJอสารปรญิญาตร ี> ปี

5846-59/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0C.6�) )E6��ระบบสืJอสารใยแสง5533203 A 3(3-2-6) อ.กฤษณ์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0A>) (คอม), พฤ. (06.6�-0�.6�)ระบบสืJอสารดจิทิลั5533204 A 3(3-2-6) อ. ดร.ธนวุฒิ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ปฏบิตักิารเครือขา่ย ICEความปลอดภยัในระบบคอมพวิเตอรแ์ละเ5533602 A 3(2-2-5) อ.กฤษณ์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) ปฏบิตักิารเครือขา่ย ICEไมโครคอนโทรเลอรส์าํหรบัการสืJอสาร5534205 A 3(2-2-5) อ.กติตพิงศ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0A>) (คอม), พฤ. (0�.6�-0C.6�)โครงขา่ยสืJอสารและสายส่ง5534207 A 3(3-2-6) ผศ. ดร.ปาณิศา, อ. 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ปฏบิตักิารเครือขา่ย ICEการพฒันาแอปพลเิคชั Jนบนอปุกรณ์เคลืJอ5534408 A 3(2-2-5) อ.กติตพิงศ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายตะวนั สงัฆร์กัษ ์)

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณวศิา วฒันสนิธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584659007
นายตะวนั สงัฆร์กัษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584659008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายทววีฒัน์ หนูแสง
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมสารสนเทศและการสืJอสารปรญิญาตร ี> ปี

5846-59/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0C.6�) )E6��ระบบสืJอสารใยแสง5533203 A 3(3-2-6) อ.กฤษณ์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0A>) (คอม), พฤ. (06.6�-0�.6�)ระบบสืJอสารดจิทิลั5533204 A 3(3-2-6) อ. ดร.ธนวุฒิ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ปฏบิตักิารเครือขา่ย ICEความปลอดภยัในระบบคอมพวิเตอรแ์ละเ5533602 A 3(2-2-5) อ.กฤษณ์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) ปฏบิตักิารเครือขา่ย ICEไมโครคอนโทรเลอรส์าํหรบัการสืJอสาร5534205 A 3(2-2-5) อ.กติตพิงศ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0A>) (คอม), พฤ. (0�.6�-0C.6�)โครงขา่ยสืJอสารและสายส่ง5534207 A 3(3-2-6) ผศ. ดร.ปาณิศา, อ. 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ปฏบิตักิารเครือขา่ย ICEการพฒันาแอปพลเิคชั Jนบนอปุกรณ์เคลืJอ5534408 A 3(2-2-5) อ.กติตพิงศ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายทววีฒัน ์หนูแสง )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณวศิา วฒันสนิธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584659008
นายทววีฒัน์ หนูแสง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584659009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายไทวตั แตงแฟง
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมสารสนเทศและการสืJอสารปรญิญาตร ี> ปี

5846-59/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0C.6�) )E6��ระบบสืJอสารใยแสง5533203 A 3(3-2-6) อ.กฤษณ์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0A>) (คอม), พฤ. (06.6�-0�.6�)ระบบสืJอสารดจิทิลั5533204 A 3(3-2-6) อ. ดร.ธนวุฒิ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ปฏบิตักิารเครือขา่ย ICEความปลอดภยัในระบบคอมพวิเตอรแ์ละเ5533602 A 3(2-2-5) อ.กฤษณ์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) ปฏบิตักิารเครือขา่ย ICEไมโครคอนโทรเลอรส์าํหรบัการสืJอสาร5534205 A 3(2-2-5) อ.กติตพิงศ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0A>) (คอม), พฤ. (0�.6�-0C.6�)โครงขา่ยสืJอสารและสายส่ง5534207 A 3(3-2-6) ผศ. ดร.ปาณิศา, อ. 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ปฏบิตักิารเครือขา่ย ICEการพฒันาแอปพลเิคชั Jนบนอปุกรณ์เคลืJอ5534408 A 3(2-2-5) อ.กติตพิงศ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายไทวตั แตงแฟง )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณวศิา วฒันสนิธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584659009
นายไทวตั แตงแฟง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584659012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายมนตช์ยั แกว้บวัดี
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมสารสนเทศและการสืJอสารปรญิญาตร ี> ปี

5846-59/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0C.6�) )E6��ระบบสืJอสารใยแสง5533203 A 3(3-2-6) อ.กฤษณ์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0A>) (คอม), พฤ. (06.6�-0�.6�)ระบบสืJอสารดจิทิลั5533204 A 3(3-2-6) อ. ดร.ธนวุฒิ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ปฏบิตักิารเครือขา่ย ICEความปลอดภยัในระบบคอมพวิเตอรแ์ละเ5533602 A 3(2-2-5) อ.กฤษณ์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) ปฏบิตักิารเครือขา่ย ICEไมโครคอนโทรเลอรส์าํหรบัการสืJอสาร5534205 A 3(2-2-5) อ.กติตพิงศ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0A>) (คอม), พฤ. (0�.6�-0C.6�)โครงขา่ยสืJอสารและสายส่ง5534207 A 3(3-2-6) ผศ. ดร.ปาณิศา, อ. 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ปฏบิตักิารเครือขา่ย ICEการพฒันาแอปพลเิคชั Jนบนอปุกรณ์เคลืJอ5534408 A 3(2-2-5) อ.กติตพิงศ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายมนตช์ยั แกว้บวัด ี)

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณวศิา วฒันสนิธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584659012
นายมนตช์ยั แกว้บวัดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584659013

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุทธศิกัดิV สบืสุข
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมสารสนเทศและการสืJอสารปรญิญาตร ี> ปี

5846-59/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0C.6�) )E6��ระบบสืJอสารใยแสง5533203 A 3(3-2-6) อ.กฤษณ์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0A>) (คอม), พฤ. (06.6�-0�.6�)ระบบสืJอสารดจิทิลั5533204 A 3(3-2-6) อ. ดร.ธนวุฒิ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ปฏบิตักิารเครือขา่ย ICEความปลอดภยัในระบบคอมพวิเตอรแ์ละเ5533602 A 3(2-2-5) อ.กฤษณ์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) ปฏบิตักิารเครือขา่ย ICEไมโครคอนโทรเลอรส์าํหรบัการสืJอสาร5534205 A 3(2-2-5) อ.กติตพิงศ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0A>) (คอม), พฤ. (0�.6�-0C.6�)โครงขา่ยสืJอสารและสายส่ง5534207 A 3(3-2-6) ผศ. ดร.ปาณิศา, อ. 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ปฏบิตักิารเครือขา่ย ICEการพฒันาแอปพลเิคชั Jนบนอปุกรณ์เคลืJอ5534408 A 3(2-2-5) อ.กติตพิงศ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุทธิศกัดิv สบืสุข )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณวศิา วฒันสนิธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584659013
นายสทุธิศกัดิV สบืสขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584659014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอศิรา ณ ชาตรี
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมสารสนเทศและการสืJอสารปรญิญาตร ี> ปี

5846-59/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0C.6�) )E6��ระบบสืJอสารใยแสง5533203 A 3(3-2-6) อ.กฤษณ์ 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0A>) (คอม), พฤ. (06.6�-0�.6�)ระบบสืJอสารดจิทิลั5533204 A 3(3-2-6) อ. ดร.ธนวุฒิ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) ปฏบิตักิารเครือขา่ย ICEความปลอดภยัในระบบคอมพวิเตอรแ์ละเ5533602 A 3(2-2-5) อ.กฤษณ์ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) ปฏบิตักิารเครือขา่ย ICEไมโครคอนโทรเลอรส์าํหรบัการสืJอสาร5534205 A 3(2-2-5) อ.กติตพิงศ์ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0A>) (คอม), พฤ. (0�.6�-0C.6�)โครงขา่ยสืJอสารและสายส่ง5534207 A 3(3-2-6) ผศ. ดร.ปาณิศา, อ. 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) ปฏบิตักิารเครือขา่ย ICEการพฒันาแอปพลเิคชั Jนบนอปุกรณ์เคลืJอ5534408 A 3(2-2-5) อ.กติตพิงศ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอศิรา ณ ชาตรี )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.วรรณวศิา วฒันสนิธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18
 0

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584659014
นายอศิรา ณ ชาตรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584666001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกฤษณะ ศรทีอง
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมเครืJองกลปรญิญาตร ี> ปี

5846-66/0
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) >6>โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรีรตัน์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0A06วศิวกรรมควบคุมอตัโนมตัิ5593103 B 3(3-0-6) อ.อนุชา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0A06กลศาสตรเ์ครืJองจกัรกล )5593402 B 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0A0)การทาํความเยน็และปรบัอากาศ5593603 C 3(3-0-6) อ.ยุทธนา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) Lab เครืJองกล >ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครืJองกล >5593706 B 1(1-2-3) ผศ. ดร.ขวญัชยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0A06ออกแบบเครืJองจกัรกล )5594302 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ขวญัชยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )E)�0เครืJองยนตส์นัดาปภายใน5594501 B 3(3-0-6) อ. ดร.พเิชฐ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0A06วศิวกรรมโรงจกัรตน้กาํลงั5594502 B 3(3-0-6) อ.ยุทธนา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกฤษณะ ศรีทอง )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 1
21

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

584666001
นายกฤษณะ ศรีทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นแปดพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584666002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกฤษนยั มาสสร
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมเครืJองกลปรญิญาตร ี> ปี

5846-66/0
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) >6>โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรีรตัน์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0A06วศิวกรรมควบคุมอตัโนมตัิ5593103 B 3(3-0-6) อ.อนุชา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0A06กลศาสตรเ์ครืJองจกัรกล )5593402 B 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0A0)การทาํความเยน็และปรบัอากาศ5593603 C 3(3-0-6) อ.ยุทธนา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) Lab เครืJองกล >ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครืJองกล >5593706 B 1(1-2-3) ผศ. ดร.ขวญัชยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0A06ออกแบบเครืJองจกัรกล )5594302 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ขวญัชยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )E)�0เครืJองยนตส์นัดาปภายใน5594501 B 3(3-0-6) อ. ดร.พเิชฐ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0A06วศิวกรรมโรงจกัรตน้กาํลงั5594502 B 3(3-0-6) อ.ยุทธนา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกฤษนยั มาสสร )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 1
21

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

584666002
นายกฤษนยั มาสสร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นแปดพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584666004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายมารุตต ์พานิชเจรญิ
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมเครืJองกลปรญิญาตร ี> ปี

5846-66/0
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) >6>โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรีรตัน์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0A06วศิวกรรมควบคุมอตัโนมตัิ5593103 B 3(3-0-6) อ.อนุชา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0A06กลศาสตรเ์ครืJองจกัรกล )5593402 B 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0A0)การทาํความเยน็และปรบัอากาศ5593603 C 3(3-0-6) อ.ยุทธนา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) Lab เครืJองกล >ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครืJองกล >5593706 B 1(1-2-3) ผศ. ดร.ขวญัชยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0A06ออกแบบเครืJองจกัรกล )5594302 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ขวญัชยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )E)�0เครืJองยนตส์นัดาปภายใน5594501 B 3(3-0-6) อ. ดร.พเิชฐ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0A06วศิวกรรมโรงจกัรตน้กาํลงั5594502 B 3(3-0-6) อ.ยุทธนา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายมารุตต ์พานิชเจริญ )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 1
21

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

584666004
นายมารุตต ์พานิชเจริญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นแปดพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584666005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรีะวฒัน์ ตไุยรมัย์
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมเครืJองกลปรญิญาตร ี> ปี

5846-66/0
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) >6>โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรีรตัน์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0A.6�) 0A06วศิวกรรมควบคุมอตัโนมตัิ5593103 B 3(3-0-6) อ.อนุชา 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 0A06กลศาสตรเ์ครืJองจกัรกล )5593402 B 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0A0)การทาํความเยน็และปรบัอากาศ5593603 C 3(3-0-6) อ.ยุทธนา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) Lab เครืJองกล >ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครืJองกล >5593706 B 1(1-2-3) ผศ. ดร.ขวญัชยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0A06ออกแบบเครืJองจกัรกล )5594302 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ขวญัชยั C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )E)�0เครืJองยนตส์นัดาปภายใน5594501 B 3(3-0-6) อ. ดร.พเิชฐ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 0A06วศิวกรรมโรงจกัรตน้กาํลงั5594502 B 3(3-0-6) อ.ยุทธนา > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00009 D 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวรีะวฒัน ์ตไุยรมัย ์)

 18,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 1
21

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

584666005
นายวรีะวฒัน์ ตไุยรมัย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นแปดพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584666101

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนทัธมน นาคประคอง
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมเครืJองกลปรญิญาตร ี> ปี

5846-66/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-505การขบัขีJปลอดภยั5590101 C 3(2-2-5) อ.ปวณี G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0A06กลศาสตรเ์ครืJองจกัรกล )5593402 C 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0A0)การทาํความเยน็และปรบัอากาศ5593603 D 3(3-0-6) อ.ยุทธนา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) Lab เครืJองกล >ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครืJองกล >5593706 C 1(1-2-3) รศ. ดร.อทุยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E)�0ออกแบบเครืJองจกัรกล 05594301 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ขวญัชยั C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )E)�0การส ั Jนสะเทอืนเชงิกล5594303 B 3(3-0-6) อ.อนุชา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0A0>วศิวกรรมโรงจกัรตน้กาํลงั5594502 C 3(3-0-6) อ. ดร.พเิชฐ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00008 E 0(0-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00009 E 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนทัธมน นาคประคอง )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4
15

*
*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

584666101
นางสาวนทัธมน นาคประคอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นแปดพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584666102

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิศากร หงมิทวิา
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมเครืJองกลปรญิญาตร ี> ปี

5846-66/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>))จติวทิยาการสืJอสาร1050213 D 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 06�การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 D 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0A06กลศาสตรเ์ครืJองจกัรกล )5593402 C 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0A0)การทาํความเยน็และปรบัอากาศ5593603 D 3(3-0-6) อ.ยุทธนา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) Lab เครืJองกล >ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครืJองกล >5593706 C 1(1-2-3) รศ. ดร.อทุยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E)�0ออกแบบเครืJองจกัรกล 05594301 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ขวญัชยั C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )E)�0การส ั Jนสะเทอืนเชงิกล5594303 B 3(3-0-6) อ.อนุชา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0A0>วศิวกรรมโรงจกัรตน้กาํลงั5594502 C 3(3-0-6) อ. ดร.พเิชฐ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนิศากร หงมิทวิา )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 1
21

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

584666102
นางสาวนิศากร หงมิทวิา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นแปดพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584666103

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพณิ เครอืดํารงค์
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมเครืJองกลปรญิญาตร ี> ปี

5846-66/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>))จติวทิยาการสืJอสาร1050213 D 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0>�)ภาษาองักฤษเพืJอการสืJอสารทางธุรกจิ1550105 B 3(3-0-6) อ.ศิริกลุ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0A06กลศาสตรเ์ครืJองจกัรกล )5593402 C 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0A0)การทาํความเยน็และปรบัอากาศ5593603 D 3(3-0-6) อ.ยุทธนา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) Lab เครืJองกล >ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครืJองกล >5593706 C 1(1-2-3) รศ. ดร.อทุยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E)�0ออกแบบเครืJองจกัรกล 05594301 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ขวญัชยั C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )E)�0การส ั Jนสะเทอืนเชงิกล5594303 B 3(3-0-6) อ.อนุชา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0A0>วศิวกรรมโรงจกัรตน้กาํลงั5594502 C 3(3-0-6) อ. ดร.พเิชฐ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพณิ เครือดาํรงค ์)

 18,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 1
21

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

584666103
นางสาวพณิ เครือดาํรงค์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นแปดพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584666105

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายบญุญฤทธิV ธญัญเจรญิ
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมเครืJองกลปรญิญาตร ี> ปี

5846-66/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0A06กลศาสตรเ์ครืJองจกัรกล )5593402 C 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0A0)การทาํความเยน็และปรบัอากาศ5593603 D 3(3-0-6) อ.ยุทธนา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) Lab เครืJองกล >ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครืJองกล >5593706 C 1(1-2-3) รศ. ดร.อทุยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E)�0ออกแบบเครืJองจกัรกล 05594301 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ขวญัชยั C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )E)�0การส ั Jนสะเทอืนเชงิกล5594303 B 3(3-0-6) อ.อนุชา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0A0>วศิวกรรมโรงจกัรตน้กาํลงั5594502 C 3(3-0-6) อ. ดร.พเิชฐ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00008 E 0(0-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00009 E 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายบญุญฤทธิv ธญัญเจริญ )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 1
15

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

584666105
นายบญุญฤทธิV ธญัญเจริญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นแปดพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584666106

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพจิติร แซ่ออ่ง
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมเครืJองกลปรญิญาตร ี> ปี

5846-66/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>))จติวทิยาการสืJอสาร1050213 B 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 06�การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 D 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0A06กลศาสตรเ์ครืJองจกัรกล )5593402 C 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0A0)การทาํความเยน็และปรบัอากาศ5593603 D 3(3-0-6) อ.ยุทธนา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) Lab เครืJองกล >ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครืJองกล >5593706 C 1(1-2-3) รศ. ดร.อทุยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E)�0ออกแบบเครืJองจกัรกล 05594301 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ขวญัชยั C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )E)�0การส ั Jนสะเทอืนเชงิกล5594303 B 3(3-0-6) อ.อนุชา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0A0>วศิวกรรมโรงจกัรตน้กาํลงั5594502 C 3(3-0-6) อ. ดร.พเิชฐ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพจิติร แซ่อ่อง )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 1
21

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

584666106
นายพจิติร แซ่ออ่ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นแปดพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584666107

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายมงคล ภฆูงั
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมเครืJองกลปรญิญาตร ี> ปี

5846-66/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0)�จริยธรรมและทกัษะชวีติ1510101 E 3(3-0-6) อ.ประสทิธิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-505การขบัขีJปลอดภยั5590101 C 3(2-2-5) อ.ปวณี G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0A06กลศาสตรเ์ครืJองจกัรกล )5593402 C 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0A0)การทาํความเยน็และปรบัอากาศ5593603 D 3(3-0-6) อ.ยุทธนา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) Lab เครืJองกล >ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครืJองกล >5593706 C 1(1-2-3) รศ. ดร.อทุยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E)�0ออกแบบเครืJองจกัรกล 05594301 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ขวญัชยั C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )E)�0การส ั Jนสะเทอืนเชงิกล5594303 B 3(3-0-6) อ.อนุชา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0A0>วศิวกรรมโรงจกัรตน้กาํลงั5594502 C 3(3-0-6) อ. ดร.พเิชฐ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายมงคล ภูฆงั )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4
18

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

584666107
นายมงคล ภฆูงั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นแปดพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584666108

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายรฐัพงศ ์แกว้บวัดี
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมเครืJองกลปรญิญาตร ี> ปี

5846-66/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0)�จริยธรรมและทกัษะชวีติ1510101 E 3(3-0-6) อ.ประสทิธิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-505การขบัขีJปลอดภยั5590101 C 3(2-2-5) อ.ปวณี G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0A06กลศาสตรเ์ครืJองจกัรกล )5593402 C 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0A0)การทาํความเยน็และปรบัอากาศ5593603 D 3(3-0-6) อ.ยุทธนา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) Lab เครืJองกล >ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครืJองกล >5593706 C 1(1-2-3) รศ. ดร.อทุยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E)�0ออกแบบเครืJองจกัรกล 05594301 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ขวญัชยั C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )E)�0การส ั Jนสะเทอืนเชงิกล5594303 B 3(3-0-6) อ.อนุชา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0A0>วศิวกรรมโรงจกัรตน้กาํลงั5594502 C 3(3-0-6) อ. ดร.พเิชฐ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายรฐัพงศ ์แกว้บวัด ี)

 18,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4
18

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

584666108
นายรฐัพงศ ์แกว้บวัดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นแปดพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584666109

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรดล แซ่จนั
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมเครืJองกลปรญิญาตร ี> ปี

5846-66/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0)�จริยธรรมและทกัษะชวีติ1510101 E 3(3-0-6) อ.ประสทิธิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-505การขบัขีJปลอดภยั5590101 C 3(2-2-5) อ.ปวณี G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0A06กลศาสตรเ์ครืJองจกัรกล )5593402 C 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0A0)การทาํความเยน็และปรบัอากาศ5593603 D 3(3-0-6) อ.ยุทธนา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) Lab เครืJองกล >ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครืJองกล >5593706 C 1(1-2-3) รศ. ดร.อทุยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E)�0ออกแบบเครืJองจกัรกล 05594301 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ขวญัชยั C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )E)�0การส ั Jนสะเทอืนเชงิกล5594303 B 3(3-0-6) อ.อนุชา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0A0>วศิวกรรมโรงจกัรตน้กาํลงั5594502 C 3(3-0-6) อ. ดร.พเิชฐ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวรดล แซ่จนั )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4
18

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

584666109
นายวรดล แซ่จนั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นแปดพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584666110

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศภุวชั สารเหด็
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมเครืJองกลปรญิญาตร ี> ปี

5846-66/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0A06กลศาสตรเ์ครืJองจกัรกล )5593402 C 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0A0)การทาํความเยน็และปรบัอากาศ5593603 D 3(3-0-6) อ.ยุทธนา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) Lab เครืJองกล >ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครืJองกล >5593706 C 1(1-2-3) รศ. ดร.อทุยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E)�0ออกแบบเครืJองจกัรกล 05594301 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ขวญัชยั C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )E)�0การส ั Jนสะเทอืนเชงิกล5594303 B 3(3-0-6) อ.อนุชา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0A0>วศิวกรรมโรงจกัรตน้กาํลงั5594502 C 3(3-0-6) อ. ดร.พเิชฐ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00008 E 0(0-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00009 E 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศุภวชั สารเหด็ )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 1
15

*
*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

584666110
นายศภุวชั สารเหด็

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นแปดพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584666112

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอภสิทิธิV แกว้เกา้
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมเครืJองกลปรญิญาตร ี> ปี

5846-66/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>))จติวทิยาการสืJอสาร1050213 D 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 06�การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 D 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0A06กลศาสตรเ์ครืJองจกัรกล )5593402 C 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0A0)การทาํความเยน็และปรบัอากาศ5593603 D 3(3-0-6) อ.ยุทธนา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) Lab เครืJองกล >ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครืJองกล >5593706 C 1(1-2-3) รศ. ดร.อทุยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E)�0ออกแบบเครืJองจกัรกล 05594301 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ขวญัชยั C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )E)�0การส ั Jนสะเทอืนเชงิกล5594303 B 3(3-0-6) อ.อนุชา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0A0>วศิวกรรมโรงจกัรตน้กาํลงั5594502 C 3(3-0-6) อ. ดร.พเิชฐ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00008 E 0(0-0)
. ( - )ใหน้กัศึกษาเลอืกหมวดวชิาศึกษาท ั JวไปGE00009 E 0(0-0)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอภสิทิธิv แกว้เกา้ )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 1
21

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

584666112
นายอภสิทิธิV แกว้เกา้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นแปดพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584666114

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณฐวตัน์ แดนเมือง
โปรแกรมวชิา วศิวกรรมเครืJองกลปรญิญาตร ี> ปี

5846-66/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) 0>))จติวทิยาการสืJอสาร1050213 B 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0A06อณุหพลศาสตร ์)5592502 A 3(3-0-6) รศ. ดร.อทุยั C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0A06กลศาสตรเ์ครืJองจกัรกล )5593402 C 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0A0)การทาํความเยน็และปรบัอากาศ5593603 D 3(3-0-6) อ.ยุทธนา 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) Lab เครืJองกล >ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครืJองกล >5593706 C 1(1-2-3) รศ. ดร.อทุยั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )E)�0ออกแบบเครืJองจกัรกล 05594301 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ขวญัชยั C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )E)�0การส ั Jนสะเทอืนเชงิกล5594303 B 3(3-0-6) อ.อนุชา G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0A0>วศิวกรรมโรงจกัรตน้กาํลงั5594502 C 3(3-0-6) อ. ดร.พเิชฐ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐวตัน ์แดนเมอืง )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 1
21

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

584666114
นายณฐวตัน์ แดนเมือง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นแปดพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722101

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุง่รศัมี ชยัณรงค์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 00Gนโยบายสาธารณะ2553101 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A>�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 A 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 00Gการบริหารการพฒันา2553203 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�Aการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A���การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�>กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 B 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรุ่งรศัม ีชยัณรงค ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722101
นางสาวรุ่งรศัมี ชยัณรงค์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722104

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกลุวดี แซ่บา้ง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 00Gนโยบายสาธารณะ2553101 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A>�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 A 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 00Gการบริหารการพฒันา2553203 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�Aการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A���การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�>กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 B 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกลุวด ีแซ่บา้ง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722104
นางสาวกลุวดี แซ่บา้ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722107

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชณัญญา ศรวีพิฒัน์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 00Gนโยบายสาธารณะ2553101 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A>�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 A 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 00Gการบริหารการพฒันา2553203 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�Aการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A���การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�>กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 B 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชณญัญา ศรีวพิฒัน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722107
นางสาวชณัญญา ศรีวพิฒัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722111

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธดิารตัน์ พวงนอ้ย
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 00Gนโยบายสาธารณะ2553101 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A>�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 A 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 00Gการบริหารการพฒันา2553203 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�Aการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A���การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�>กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 B 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธิดารตัน ์พวงนอ้ย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722111
นางสาวธิดารตัน์ พวงนอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722112

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิชาภา นามปกัษา
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 00Gนโยบายสาธารณะ2553101 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A>�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 A 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 00Gการบริหารการพฒันา2553203 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�Aการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A���การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�>กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 B 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนิชาภา นามปกัษา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722112
นางสาวนิชาภา นามปกัษา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722113

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเบญญา พกิลุทอง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) )A��>การเมอืงและการปกครองทอ้งถิJนไทย2552101 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 00Gนโยบายสาธารณะ2553101 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A>�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 A 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 00Gการบริหารการพฒันา2553203 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�Aการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A���การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�>กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 B 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเบญญา พกิลุทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722113
นางสาวเบญญา พกิลุทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722114

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพนิดา หนุนภกัดี
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 00Gนโยบายสาธารณะ2553101 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A>�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 A 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 00Gการบริหารการพฒันา2553203 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�Aการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A���การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�>กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 B 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพนิดา หนุนภกัด ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722114
นางสาวพนิดา หนุนภกัดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722117

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมารษิา นอ้ยคาํ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 00Gนโยบายสาธารณะ2553101 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A>�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 A 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 00Gการบริหารการพฒันา2553203 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�Aการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A���การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�>กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 B 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมาริษา นอ้ยคาํ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722117
นางสาวมาริษา นอ้ยคาํ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722118

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกจิตริตันาวรรณ เลก็นอ้ย
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 00Gนโยบายสาธารณะ2553101 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A>�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 A 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 00Gการบริหารการพฒันา2553203 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�Aการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A���การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�>กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 B 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกจิตริตันาวรรณ เลก็นอ้ย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722118
นางสาวกจิตริตันาวรรณ เลก็นอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722119

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววารุณี โพธิVคาํ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 00Gนโยบายสาธารณะ2553101 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A>�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 A 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 00Gการบริหารการพฒันา2553203 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�Aการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A���การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�>กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 B 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )A)�� - Comการใชเ้ทคโนโลยเีพืJอนาํเสนองาน7130402 I 3(2-2-5) อ.เกรียงไกร 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววารุณี โพธิvคาํ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722119
นางสาววารุณี โพธิVคาํ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722120

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศศิวรรณ จนัทรชู์กลิ น
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 00Gนโยบายสาธารณะ2553101 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A>�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 A 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 00Gการบริหารการพฒันา2553203 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�Aการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A���การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�>กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 B 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศศิวรรณ จนัทรชู์กลิJน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722120
นางสาวศศิวรรณ จนัทรชู์กลิ น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722122

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสาวติร ีวงัศิริ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 00Gนโยบายสาธารณะ2553101 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A>�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 A 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 00Gการบริหารการพฒันา2553203 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�Aการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A���การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�>กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 B 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสาวติรี วงัศิริ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722122
นางสาวสาวติรี วงัศิริ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722124

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุนิชญา เพชรตกึ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 00Gนโยบายสาธารณะ2553101 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A>�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 A 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 00Gการบริหารการพฒันา2553203 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�Aการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A���การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�>กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 B 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุนิชญา เพชรตกึ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722124
นางสาวสนิุชญา เพชรตกึ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722125

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุภาวดี แซ่เอยี
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 00Gนโยบายสาธารณะ2553101 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A>�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 A 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 00Gการบริหารการพฒันา2553203 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�Aการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A���การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�>กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 B 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุภาวด ีแซ่เอยี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722125
นางสาวสภุาวดี แซ่เอยี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722126

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุรวีรรณ ยงัสจีนั
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 00Gนโยบายสาธารณะ2553101 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A>�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 A 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 00Gการบริหารการพฒันา2553203 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�Aการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A���การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�>กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 B 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุรีวรรณ ยงัสจีนั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722126
นางสาวสรุีวรรณ ยงัสจีนั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722127

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรญา เจนด่านกลาง (ทนุ)
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) )A>�)ความรูเ้บื@องตน้ทางรฐัประศาสนศาสตร์2551201 A 3(3-0-6) วา่ทีJ รอ้ยตรีหญงิวรรณีศา
ศ. (0).6�-0�.6�) 00Gนโยบายสาธารณะ2553101 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A>�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 A 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 00Gการบริหารการพฒันา2553203 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�Aการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A���การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�>กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 B 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรญา เจนด่านกลาง (ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722127
นางสาวอรญา เจนด่านกลาง (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722128

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวองัคณา นามไว
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 00Gนโยบายสาธารณะ2553101 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A>�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 A 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 00Gการบริหารการพฒันา2553203 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�Aการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A���การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�>กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 B 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวองัคณา นามไว )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722128
นางสาวองัคณา นามไว

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722129

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกมลชวฒัท ์โชตเิรอืงนภา
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 00Gนโยบายสาธารณะ2553101 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A>�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 A 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 00Gการบริหารการพฒันา2553203 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�Aการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A���การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�>กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 B 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกมลชวฒัท ์โชตเิรืองนภา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722129
นายกมลชวฒัท ์โชตเิรืองนภา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722131

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายปฐมพฒัน์ แสงทอง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 00Gนโยบายสาธารณะ2553101 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A>�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 A 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 00Gการบริหารการพฒันา2553203 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�Aการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A���การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�>กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 B 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )A)�� - Comการใชเ้ทคโนโลยเีพืJอนาํเสนองาน7130402 I 3(2-2-5) อ.เกรียงไกร 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายปฐมพฒัน ์แสงทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722131
นายปฐมพฒัน์ แสงทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722132

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจรุิจ เกดิศิริ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 00Gนโยบายสาธารณะ2553101 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A>�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 A 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 00Gการบริหารการพฒันา2553203 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�Aการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A���การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�>กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 B 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )�0 ขนมไทยศิลปะการประกอบอาหารประเภทอาหารว่4092137 A 3(2-2-5) อ.อารี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจรุิจ เกดิศิริ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722132
นายจริุจ เกดิศิริ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722133

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายฐติกิรณ์ อว่มเจรญิ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 00Gนโยบายสาธารณะ2553101 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A>�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 A 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 00Gการบริหารการพฒันา2553203 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�Aการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A���การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�>กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 B 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายฐติกิรณ์ อ่วมเจริญ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722133
นายฐติกิรณ์ อว่มเจริญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722134

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐพงศ ์ตน้สน
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 00Gนโยบายสาธารณะ2553101 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A>�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 A 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 00Gการบริหารการพฒันา2553203 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�Aการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A���การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�>กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 B 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัพงศ ์ตน้สน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722134
นายณัฐพงศ ์ตน้สน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722138

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนนทกานต ์จนัทรป์ลูก
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) )A��>การเมอืงและการปกครองทอ้งถิJนไทย2552101 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 00Gนโยบายสาธารณะ2553101 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A>�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 A 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 00Gการบริหารการพฒันา2553203 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�Aการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A���การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�>กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 B 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนนทกานต ์จนัทรป์ลูก )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722138
นายนนทกานต ์จนัทรป์ลูก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722139

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนฐัวิฒุ ิยิ9มแยม้
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 00Gนโยบายสาธารณะ2553101 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A>�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 A 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 00Gการบริหารการพฒันา2553203 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�Aการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A���การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�>กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 B 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )�0 ขนมไทยศิลปะการประกอบอาหารประเภทอาหารว่4092137 A 3(2-2-5) อ.อารี > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนฐัวุิฒ ิยิ@มแยม้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722139
นายนฐัวิฒุิ ยิ9มแยม้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722140

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายบรุศิร ์โรจน์บวรวทิยา
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 00Gนโยบายสาธารณะ2553101 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A>�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 A 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 00Gการบริหารการพฒันา2553203 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�Aการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A���การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�>กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 B 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายบรุิศร ์โรจนบ์วรวทิยา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722140
นายบรุิศร ์โรจน์บวรวทิยา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722141

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเบญจมิน เบญจปรดีา
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 00Gนโยบายสาธารณะ2553101 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A>�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 A 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 00Gการบริหารการพฒันา2553203 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�Aการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A���การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�>กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 B 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเบญจมนิ เบญจปรีดา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722141
นายเบญจมิน เบญจปรีดา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722142

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายประวรศิ งามสุด
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 00Gนโยบายสาธารณะ2553101 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A>�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 A 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 00Gการบริหารการพฒันา2553203 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�Aการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A���การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�>กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 B 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายประวริศ งามสุด )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722142
นายประวริศ งามสดุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722144

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายภาณุวฒัน์ ศรสีุข
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 00Gนโยบายสาธารณะ2553101 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A>�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 A 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 00Gการบริหารการพฒันา2553203 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�Aการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A���การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�>กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 B 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )A)�� - Comการใชเ้ทคโนโลยเีพืJอนาํเสนองาน7130402 I 3(2-2-5) อ.เกรียงไกร 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายภาณุวฒัน ์ศรีสุข )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722144
นายภาณุวฒัน์ ศรีสขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722145

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายรุง่อรุณ ศรศีกัดิVนา
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) )A��>การเมอืงและการปกครองทอ้งถิJนไทย2552101 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 00Gนโยบายสาธารณะ2553101 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A>�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 A 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 00Gการบริหารการพฒันา2553203 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�Aการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A���การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�>กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 B 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายรุ่งอรุณ ศรีศกัดิvนา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722145
นายรุ่งอรุณ ศรีศกัดิVนา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722148

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวทิวสั กลํ  าเทพ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 00Gนโยบายสาธารณะ2553101 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A>�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 A 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 00Gการบริหารการพฒันา2553203 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�Aการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A���การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�>กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 B 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวทิวสั กลํ Jาเทพ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722148
นายวทิวสั กลํ  าเทพ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722149

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศกัดิVสทิธิV นวลสี
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 00Gนโยบายสาธารณะ2553101 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A>�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 A 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 00Gการบริหารการพฒันา2553203 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�Aการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A���การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�>กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 B 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศกัดิvสทิธิv นวลส ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722149
นายศกัดิVสทิธิV นวลสี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722150

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสมศกัดิV ทองเกดิ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) SU-503เพชรบรุีศึกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 00Gนโยบายสาธารณะ2553101 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A>�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 A 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 00Gการบริหารการพฒันา2553203 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�Aการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A���การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�>กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 B 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสมศกัดิv ทองเกดิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722150
นายสมศกัดิV ทองเกดิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722153

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุราษฎร ์ฉิมบรรเทงิ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 5 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุราษฎร ์ฉิมบรรเทงิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722153
นายสรุาษฎร ์ฉิมบรรเทงิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722155

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอมรเทพ คงสุวรรณ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 00Gนโยบายสาธารณะ2553101 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A>�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 A 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 00Gการบริหารการพฒันา2553203 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�Aการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A���การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�>กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 B 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอมรเทพ คงสุวรรณ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722155
นายอมรเทพ คงสวุรรณ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722201

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลวรรณ บรุกีนั
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�6นโยบายสาธารณะ2553101 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 B 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�6การบริหารการพฒันา2553203 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0)Gการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 C 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0)Gการวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 C 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกมลวรรณ บรุีกนั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722201
นางสาวกมลวรรณ บรุีกนั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722202

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกญัญารตัน์ กลมกละ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�6นโยบายสาธารณะ2553101 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 B 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�6การบริหารการพฒันา2553203 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0)Gการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 C 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0)Gการวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 C 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกญัญารตัน ์กลมกละ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722202
นางสาวกญัญารตัน์ กลมกละ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722204

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจรวยพร สอนรนิทร ์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 00Gนโยบายสาธารณะ2553101 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )A>�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 A 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) 00Gการบริหารการพฒันา2553203 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�Aการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )A���การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 B 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�>กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 B 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจรวยพร สอนรินทร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722204
นางสาวจรวยพร สอนรินทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722205

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑามาศ เรอืงโรจน์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�6นโยบายสาธารณะ2553101 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 B 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�6การบริหารการพฒันา2553203 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0)Gการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 C 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0)Gการวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 C 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุามาศ เรืองโรจน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722205
นางสาวจุฑามาศ เรืองโรจน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722206

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฉตัรฤดี ฉิมละมยั
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�6นโยบายสาธารณะ2553101 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 B 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�6การบริหารการพฒันา2553203 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0)Gการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 C 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0)Gการวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 C 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวฉตัรฤด ีฉิมละมยั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722206
นางสาวฉตัรฤดี ฉิมละมยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722207

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชรนิธร หงษา
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�6นโยบายสาธารณะ2553101 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 B 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�6การบริหารการพฒันา2553203 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0)Gการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 C 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0)Gการวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 C 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชรินธร หงษา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722207
นางสาวชรินธร หงษา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722208

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฐานิช หวา่งพฒัน์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�6นโยบายสาธารณะ2553101 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 B 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�6การบริหารการพฒันา2553203 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0)Gการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 C 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0)Gการวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 C 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวฐานิช หวา่งพฒัน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722208
นางสาวฐานิช หวา่งพฒัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722217

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเยาวลกัษณ์ พฒัชนะ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�6นโยบายสาธารณะ2553101 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 B 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�6การบริหารการพฒันา2553203 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0)Gการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 C 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0)Gการวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 C 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเยาวลกัษณ์ พฒัชนะ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722217
นางสาวเยาวลกัษณ์ พฒัชนะ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722219

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกรตัน์ ขวญัเมือง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )6�>นโยบายสาธารณะ2553101 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) SU-406การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 D 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�)การบริหารการพฒันา2553203 D 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�0การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 E 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-505การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 E 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 E 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) คหกรรม-0อาหารนานาชาตเิบื@องตน้4090101 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกนกรตัน ์ขวญัเมอืง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722219
นางสาวกนกรตัน์ ขวญัเมือง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722224

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสริริตัน์ สวา่งจนัทร ์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�6นโยบายสาธารณะ2553101 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 B 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�6การบริหารการพฒันา2553203 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0)Gการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 C 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0)Gการวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 C 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสริิรตัน ์สวา่งจนัทร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722224
นางสาวสริิรตัน์ สวา่งจนัทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722226

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุภติา อว่มประไพ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�6นโยบายสาธารณะ2553101 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 B 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�6การบริหารการพฒันา2553203 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0)Gการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 C 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0)Gการวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 C 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) 0G��>อาหารและโภชนาการ5072101 A 3(3-0-6) อ. ดร.กญัญา C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุภติา อ่วมประไพ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722226
นางสาวสภุติา อว่มประไพ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722228

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอนนัตส์ุญาณ์ โพธิVประเสรฐิ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�6นโยบายสาธารณะ2553101 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 B 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�6การบริหารการพฒันา2553203 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0)Gการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 C 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0)Gการวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 C 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอนนัตสุ์ญาณ์ โพธิvประเสริฐ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722228
นางสาวอนนัตส์ญุาณ์ โพธิVประเสริฐ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722229

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรวรรณ ชูเชิด
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�6นโยบายสาธารณะ2553101 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 B 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�6การบริหารการพฒันา2553203 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0)Gการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 C 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0)Gการวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 C 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรวรรณ ชูเชดิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722229
นางสาวอรวรรณ ชูเชิด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722230

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรชิสา สายนํ9าเขียว
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาจนีเบื@องตน้1570101 A 3(3-0-6) อ.ปภสัสร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�6นโยบายสาธารณะ2553101 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 B 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�6การบริหารการพฒันา2553203 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0)Gการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 C 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0)Gการวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 C 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรชสิา สายนํ@าเขยีว )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722230
นางสาวอรชิสา สายนํ9าเขียว

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722232

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเกยีรตศิกัดิV อยู่จนัทร ์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>�Aภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 Z 3(3-0-6) อ.ธิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�6นโยบายสาธารณะ2553101 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 B 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�6การบริหารการพฒันา2553203 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0)Gการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 C 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0)Gการวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 C 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเกยีรตศิกัดิv อยู่จนัทร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722232
นายเกยีรตศิกัดิV อยูจ่นัทร ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722234

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายชาครติ ทรพัยศิ์ลป์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�6นโยบายสาธารณะ2553101 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 B 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�6การบริหารการพฒันา2553203 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0)Gการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 C 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0)Gการวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 C 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายชาคริต ทรพัยศิ์ลป์ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722234
นายชาคริต ทรพัยศิ์ลป์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722235

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายฐติพิงษ ์สนิสอน
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�6นโยบายสาธารณะ2553101 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 B 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�6การบริหารการพฒันา2553203 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0)Gการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 C 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0)Gการวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 C 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายฐติพิงษ ์สนิสอน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722235
นายฐติพิงษ ์สนิสอน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722238

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนาวฒุ ิบวัประคอง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาจนีเบื@องตน้1570101 A 3(3-0-6) อ.ปภสัสร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�6นโยบายสาธารณะ2553101 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 B 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�6การบริหารการพฒันา2553203 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0)Gการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 C 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0)Gการวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 C 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนาวุฒ ิบวัประคอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722238
นายธนาวฒุิ บวัประคอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722241

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายปกรณ์ สนองคุณ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�6นโยบายสาธารณะ2553101 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 B 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�6การบริหารการพฒันา2553203 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0)Gการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 C 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0)Gการวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 C 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายปกรณ์ สนองคุณ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722241
นายปกรณ์ สนองคณุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722242

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพงศกร พุม่โลก
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 5 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพงศกร พุ่มโลก )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722242
นายพงศกร พุม่โลก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722243

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายภกัดี รตันสถาพรเทศ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (0).6�-0�.6�) 0>)6ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 L 3(3-0-6) อ.ศิริกลุ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6C)ความรูเ้บื@องตน้ทางรฐัศาสตร์2551102 D 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )A>�6เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื@องตน้2552401 E 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0)Gการวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6>โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 J 3(3-0-6) อ. ดร.สุดารตัน์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0A.6�) >6>วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 D 3(3-0-6) อ. ดร.สุดารตัน์ 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายภกัด ีรตันสถาพรเทศ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722243
นายภกัดี รตันสถาพรเทศ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722244

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายภาคภมิู ทเุรยีนหอม
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�6นโยบายสาธารณะ2553101 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 B 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�6การบริหารการพฒันา2553203 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0)Gการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 C 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0)Gการวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 C 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายภาคภูม ิทเุรียนหอม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722244
นายภาคภมิู ทเุรียนหอม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722248

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศิลา ชูหลมิ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�6นโยบายสาธารณะ2553101 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 B 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�6การบริหารการพฒันา2553203 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0)Gการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 C 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0)Gการวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 C 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศิลา ชูหลมิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722248
นายศิลา ชูหลมิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722249

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสมชัชา พนัธน์อ้ย
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (06.6�-0A.6�) SU-405เพชรบรุีศึกษา2500105 A 3(3-0-6) อ.ฐติมิา G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�6นโยบายสาธารณะ2553101 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 B 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�6การบริหารการพฒันา2553203 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0)Gการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 C 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0)Gการวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 C 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสมชัชา พนัธน์อ้ย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722249
นายสมชัชา พนัธน์อ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722250

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสหรฐั สุขเกษม
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>�Aภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 Z 3(3-0-6) อ.ธิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�6นโยบายสาธารณะ2553101 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 B 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�6การบริหารการพฒันา2553203 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0)Gการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 C 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0)Gการวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 C 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสหรฐั สุขเกษม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722250
นายสหรฐั สขุเกษม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722251

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสทิธชิยั คาํมิ ง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาจนีเบื@องตน้1570101 A 3(3-0-6) อ.ปภสัสร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�6นโยบายสาธารณะ2553101 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 B 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�6การบริหารการพฒันา2553203 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0)Gการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 C 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0)Gการวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 C 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสทิธิชยั คาํมิJง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722251
นายสทิธิชยั คาํมิ ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722252

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุรยิา หสัไทย
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�6นโยบายสาธารณะ2553101 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 B 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�6การบริหารการพฒันา2553203 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0)Gการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 C 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0)Gการวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 C 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุริยา หสัไทย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722252
นายสรุิยา หสัไทย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722253

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอนุรกัษ ์ขําพวง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) SU-403ภาษาจนีเบื@องตน้1570101 A 3(3-0-6) อ.ปภสัสร G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�6นโยบายสาธารณะ2553101 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 B 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�6การบริหารการพฒันา2553203 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0)Gการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 C 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0)Gการวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 C 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอนุรกัษ ์ขาํพวง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722253
นายอนุรกัษ ์ขําพวง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722254

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอาภากร ปั9นตระกูล
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�6นโยบายสาธารณะ2553101 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�>การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 B 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�6การบริหารการพฒันา2553203 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) 0)Gการบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 C 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0)Gการวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�)กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 C 3(3-0-6) นายพงษร์พี 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอาภากร ปั@นตระกูล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณ์แกว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722254
นายอาภากร ปั9นตระกูล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722301

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกวรรณ จบัใจ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>�6ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 G 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-501นโยบายสาธารณะ2553101 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) Self Accessการบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�)การบริหารการพฒันา2553203 C 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 D 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-406การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 D 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกนกวรรณ จบัใจ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722301
นางสาวกนกวรรณ จบัใจ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722304

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจติรลดาพร ปรางงาม
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-501นโยบายสาธารณะ2553101 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) Self Accessการบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�)การบริหารการพฒันา2553203 C 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 D 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-406การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 D 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจติรลดาพร ปรางงาม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722304
นางสาวจติรลดาพร ปรางงาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722305

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑามาศ ศรยีาภยั
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-501นโยบายสาธารณะ2553101 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) Self Accessการบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�)การบริหารการพฒันา2553203 C 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 D 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-406การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 D 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุามาศ ศรียาภยั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722305
นางสาวจุฑามาศ ศรียาภยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722306

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชวศิา แยม้นอ้ย
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) SU-407ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 A 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-501นโยบายสาธารณะ2553101 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) Self Accessการบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�)การบริหารการพฒันา2553203 C 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 D 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-406การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 D 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชวศิา แยม้นอ้ย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722306
นางสาวชวศิา แยม้นอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722307

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฐานิตา แสงสด
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-501นโยบายสาธารณะ2553101 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) Self Accessการบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�)การบริหารการพฒันา2553203 C 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 D 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-406การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 D 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวฐานิตา แสงสด )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722307
นางสาวฐานิตา แสงสด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722310

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนชัพร อทุกะเสน
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-501นโยบายสาธารณะ2553101 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) Self Accessการบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�)การบริหารการพฒันา2553203 C 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 D 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-406การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 D 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธนชัพร อทุกะเสน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722310
นางสาวธนชัพร อทุกะเสน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722311

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนฤมล บญุธรรม
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-501นโยบายสาธารณะ2553101 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) Self Accessการบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�)การบริหารการพฒันา2553203 C 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 D 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-406การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 D 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนฤมล บญุธรรม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722311
นางสาวนฤมล บญุธรรม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722312

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเบญจมาภรณ์ วาดเขียน
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-501นโยบายสาธารณะ2553101 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) Self Accessการบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�)การบริหารการพฒันา2553203 C 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 D 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-406การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 D 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเบญจมาภรณ์ วาดเขยีน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722312
นางสาวเบญจมาภรณ์ วาดเขียน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722313

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปวนัรตัน์ ที รกั
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-501นโยบายสาธารณะ2553101 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) Self Accessการบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�)การบริหารการพฒันา2553203 C 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 D 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-406การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 D 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปวนัรตัน ์ทีJรกั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722313
นางสาวปวนัรตัน์ ที รกั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722314

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรรณราย เนื9 อนิล
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-501นโยบายสาธารณะ2553101 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) Self Accessการบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�)การบริหารการพฒันา2553203 C 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 D 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-406การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 D 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพรรณราย เนื@อนิล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722314
นางสาวพรรณราย เนื9 อนิล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722316

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภสัชญา ซาเมอร ์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-501นโยบายสาธารณะ2553101 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) Self Accessการบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�)การบริหารการพฒันา2553203 C 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 D 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-406การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 D 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภสัชญา ซาเมอร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722316
นางสาวภสัชญา ซาเมอร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722317

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรววิรรณ สมัฤทธิV
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-501นโยบายสาธารณะ2553101 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) Self Accessการบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�)การบริหารการพฒันา2553203 C 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 D 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-406การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 D 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรววิรรณ สมัฤทธิv )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722317
นางสาวรววิรรณ สมัฤทธิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722318

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรศิรา ครีวีฒัน์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-501นโยบายสาธารณะ2553101 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) Self Accessการบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�)การบริหารการพฒันา2553203 C 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 D 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-406การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 D 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววริศรา ครีีวฒัน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722318
นางสาววริศรา ครีีวฒัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722319

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศลรยา สุดสวาสดิV
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-501นโยบายสาธารณะ2553101 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) Self Accessการบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�)การบริหารการพฒันา2553203 C 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 D 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-406การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 D 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศลรยา สุดสวาสดิv )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722319
นางสาวศลรยา สดุสวาสดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722321

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวโศจริตัน์ วงษส์าตรส์าย
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-501นโยบายสาธารณะ2553101 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) Self Accessการบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�)การบริหารการพฒันา2553203 C 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 D 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-406การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 D 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวโศจริตัน ์วงษส์าตรส์าย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722321
นางสาวโศจริตัน์ วงษส์าตรส์าย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722324

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวหนึ งฤทยั สนิจนัทร ์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>A>ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 C 3(3-0-6) อ.เอกชยั C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-501นโยบายสาธารณะ2553101 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) Self Accessการบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�)การบริหารการพฒันา2553203 C 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 D 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-406การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 D 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวหนึJงฤทยั สนิจนัทร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722324
นางสาวหนึ งฤทยั สนิจนัทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722325

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรวรรณ แสงสม
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>�6ภาษาองักฤษเพืJองานอาชพี1550103 G 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ิดา 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-501นโยบายสาธารณะ2553101 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) Self Accessการบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�)การบริหารการพฒันา2553203 C 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 D 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-406การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 D 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรวรรณ แสงสม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722325
นางสาวอรวรรณ แสงสม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722327

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกรวชิญ ์หสัรนิทร ์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-501นโยบายสาธารณะ2553101 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) Self Accessการบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�)การบริหารการพฒันา2553203 C 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 D 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-406การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 D 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกรวชิญ ์หสัรินทร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722327
นายกรวชิญ ์หสัรินทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722329

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจตรุวทิย ์ใจกลา้
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-501นโยบายสาธารณะ2553101 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) Self Accessการบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�)การบริหารการพฒันา2553203 C 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 D 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-406การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 D 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจตรุวทิย ์ใจกลา้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722329
นายจตรุวทิย ์ใจกลา้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722333

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนวฒัน์ สุดสวาท
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-501นโยบายสาธารณะ2553101 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) Self Accessการบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�)การบริหารการพฒันา2553203 C 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 D 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-406การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 D 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนวฒัน ์สุดสวาท )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722333
นายธนวฒัน์ สดุสวาท

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722334

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนโชต ิพงษส์าํราญ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-501นโยบายสาธารณะ2553101 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) Self Accessการบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�)การบริหารการพฒันา2553203 C 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 D 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-406การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 D 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนโชต ิพงษส์าํราญ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722334
นายธนโชต ิพงษส์าํราญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722336

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนฤเทพ เพช็รรตัน์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-501นโยบายสาธารณะ2553101 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) Self Accessการบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�)การบริหารการพฒันา2553203 C 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 D 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-406การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 D 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนฤเทพ เพช็รรตัน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722336
นายนฤเทพ เพช็รรตัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722337

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายนิมิตร นอ้ยสวาท
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-501นโยบายสาธารณะ2553101 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) Self Accessการบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�)การบริหารการพฒันา2553203 C 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 D 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-406การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 D 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายนิมติร นอ้ยสวาท )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722337
นายนิมิตร นอ้ยสวาท

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722339

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพงศช์นก หลงละเลงิ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-501นโยบายสาธารณะ2553101 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) Self Accessการบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�)การบริหารการพฒันา2553203 C 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 D 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-406การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 D 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-505การขบัขีJปลอดภยั5590101 C 3(2-2-5) อ.ปวณี G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพงศช์นก หลงละเลงิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722339
นายพงศช์นก หลงละเลงิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722344

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรุต บญุใหญ่
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-501นโยบายสาธารณะ2553101 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) Self Accessการบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�)การบริหารการพฒันา2553203 C 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 D 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-406การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 D 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวรุต บญุใหญ่ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722344
นายวรุต บญุใหญ่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722347

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสรรเสรญิ กจิสนิทวี
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) 0>A>ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 C 3(3-0-6) อ.เอกชยั C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-501นโยบายสาธารณะ2553101 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) Self Accessการบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�)การบริหารการพฒันา2553203 C 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 D 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-406การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 D 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสรรเสริญ กจิสนิทว ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722347
นายสรรเสริญ กจิสนิทวี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722352

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอภนินัท ์นอ้ยเเสง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-501นโยบายสาธารณะ2553101 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) Self Accessการบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�)การบริหารการพฒันา2553203 C 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 D 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-406การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 D 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอภนินัท ์นอ้ยเเสง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722352
นายอภนินัท ์นอ้ยเเสง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722354

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเจนณรงค ์ขําสวสัดิV
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-501นโยบายสาธารณะ2553101 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) Self Accessการบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>�)การบริหารการพฒันา2553203 C 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-00.6�) )AA�6การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 D 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) SU-406การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 D 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเจนณรงค ์ขาํสวสัดิv )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอี �ยวเจริญ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722354
นายเจนณรงค ์ขําสวสัดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722401

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกวรรณ นิลสุข
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )6�>นโยบายสาธารณะ2553101 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) SU-406การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 D 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�)การบริหารการพฒันา2553203 D 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�0การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 E 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-505การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 E 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 E 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกนกวรรณ นิลสุข )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722401
นางสาวกนกวรรณ นิลสขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722402

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกฤตยาภรณ์ อดุมสนิ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) SU-407ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 A 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�>นโยบายสาธารณะ2553101 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) SU-406การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 D 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�)การบริหารการพฒันา2553203 D 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�0การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 E 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-505การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 E 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 E 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกฤตยาภรณ์ อดุมสนิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722402
นางสาวกฤตยาภรณ์ อดุมสนิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722403

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาญจนี อนิภวูา
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )6�>นโยบายสาธารณะ2553101 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) SU-406การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 D 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�)การบริหารการพฒันา2553203 D 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�0การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 E 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-505การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 E 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 E 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกาญจนี อนิภูวา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722403
นางสาวกาญจนี อนิภวูา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722404

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกริยิา สงัขป์ระเสรฐิ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) SU-407ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 A 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�>นโยบายสาธารณะ2553101 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) SU-406การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 D 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�)การบริหารการพฒันา2553203 D 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�0การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 E 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-505การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 E 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 E 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกริิยา สงัขป์ระเสริฐ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722404
นางสาวกริิยา สงัขป์ระเสริฐ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722405

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจติราพร สุภาพงษ์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )6�>นโยบายสาธารณะ2553101 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) SU-406การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 D 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�)การบริหารการพฒันา2553203 D 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�0การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 E 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-505การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 E 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 E 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจติราพร สุภาพงษ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722405
นางสาวจติราพร สภุาพงษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722406

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑามาศ สะอาด
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )6�>นโยบายสาธารณะ2553101 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) SU-406การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 D 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�)การบริหารการพฒันา2553203 D 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�0การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 E 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-505การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 E 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 E 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุามาศ สะอาด )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722406
นางสาวจุฑามาศ สะอาด

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722407

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชุตมิา ใจทน
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )6�>นโยบายสาธารณะ2553101 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) SU-406การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 D 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�)การบริหารการพฒันา2553203 D 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�0การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 E 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-505การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 E 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 E 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชตุมิา ใจทน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722407
นางสาวชตุมิา ใจทน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722408

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐฐณีิ สสีวา่ง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )6�>นโยบายสาธารณะ2553101 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) SU-406การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 D 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�)การบริหารการพฒันา2553203 D 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�0การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 E 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-505การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 E 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 E 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัฐณีิ สสีวา่ง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722408
นางสาวณัฐฐณีิ สสีวา่ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722412

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเบญจวรรณ จนัทรเ์สน
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )6�>นโยบายสาธารณะ2553101 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) SU-406การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 D 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�)การบริหารการพฒันา2553203 D 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�0การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 E 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-505การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 E 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 E 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเบญจวรรณ จนัทรเ์สน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722412
นางสาวเบญจวรรณ จนัทรเ์สน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722413

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปารชิาต ิออ่นเทศ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )6�>นโยบายสาธารณะ2553101 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) SU-406การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 D 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�)การบริหารการพฒันา2553203 D 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�0การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 E 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-505การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 E 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 E 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปาริชาต ิอ่อนเทศ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722413
นางสาวปาริชาต ิออ่นเทศ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722414

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรกนก พุม่จติร
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )6�>นโยบายสาธารณะ2553101 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) SU-406การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 D 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�)การบริหารการพฒันา2553203 D 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�0การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 E 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-505การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 E 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 E 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) คหกรรม-0อาหารนานาชาตเิบื@องตน้4090101 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพรกนก พุ่มจติร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722414
นางสาวพรกนก พุม่จติร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722415

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพมิพพ์ชิชา ขําชื น
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )6�>นโยบายสาธารณะ2553101 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) SU-406การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 D 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�)การบริหารการพฒันา2553203 D 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�0การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 E 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-505การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 E 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 E 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) คหกรรม-0อาหารนานาชาตเิบื@องตน้4090101 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิv C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพมิพพ์ชิชา ขาํชืJน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722415
นางสาวพมิพพ์ชิชา ขําชื น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722416

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมธุรส ดีสมทุร
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) SU-407ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 A 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�>นโยบายสาธารณะ2553101 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) SU-406การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 D 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�)การบริหารการพฒันา2553203 D 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�0การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 E 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-505การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 E 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 E 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมธุรส ดสีมทุร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722416
นางสาวมธุรส ดีสมทุร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722417

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรสรนิทร ์ปานยิ9ม
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )6�>นโยบายสาธารณะ2553101 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) SU-406การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 D 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�)การบริหารการพฒันา2553203 D 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�0การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 E 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-505การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 E 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 E 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรสรินทร ์ปานยิ@ม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722417
นางสาวรสรินทร ์ปานยิ9ม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722420

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรขิวญั ศรศีกัดิVนา
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) SU-407ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 A 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�>นโยบายสาธารณะ2553101 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) SU-406การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 D 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�)การบริหารการพฒันา2553203 D 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�0การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 E 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-505การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 E 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 E 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริขวญั ศรีศกัดิvนา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722420
นางสาวศิริขวญั ศรีศกัดิVนา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722421

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสนัตห์ทยั นรงแสง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )6�>นโยบายสาธารณะ2553101 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) SU-406การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 D 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�)การบริหารการพฒันา2553203 D 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�0การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 E 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-505การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 E 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 E 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสนัตห์ทยั นรงแสง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722421
นางสาวสนัตห์ทยั นรงแสง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722422

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสริอิร เอี ยมศรี
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) SU-407ภาษาองักฤษเพืJอทกัษะการเรียน1550102 A 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�>นโยบายสาธารณะ2553101 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) SU-406การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 D 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�)การบริหารการพฒันา2553203 D 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�0การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 E 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-505การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 E 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 E 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสริิอร เอีJยมศรี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722422
นางสาวสริิอร เอี ยมศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722424

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุมิตรา กองแกว้
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )6�>นโยบายสาธารณะ2553101 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) SU-406การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 D 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�)การบริหารการพฒันา2553203 D 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�0การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 E 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-505การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 E 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 E 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุมติรา กองแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722424
นางสาวสมิุตรา กองแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722425

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอนุสรา ศิรคุิณ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 5 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอนุสรา ศิริคุณ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722425
นางสาวอนุสรา ศิริคณุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722428

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกติตโิสภณ คลบัคลา้ย
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )6�>นโยบายสาธารณะ2553101 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) SU-406การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 D 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�)การบริหารการพฒันา2553203 D 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�0การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 E 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-505การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 E 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 E 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกติตโิสภณ คลบัคลา้ย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722428
นายกติตโิสภณ คลบัคลา้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722430

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจารุวตัร มะลนิจนัทร ์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )6�>นโยบายสาธารณะ2553101 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) SU-406การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 D 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�)การบริหารการพฒันา2553203 D 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�0การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 E 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-505การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 E 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 E 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจารุวตัร มะลนิจนัทร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722430
นายจารุวตัร มะลนิจนัทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722431

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายไชยวฒัน์ พทุธฤกษ์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )6�>นโยบายสาธารณะ2553101 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) SU-406การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 D 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�)การบริหารการพฒันา2553203 D 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�0การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 E 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-505การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 E 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 E 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (06.6�-0C.6�) SU-505การขบัขีJปลอดภยั5590101 C 3(2-2-5) อ.ปวณี G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายไชยวฒัน ์พทุธฤกษ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722431
นายไชยวฒัน์ พทุธฤกษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722432

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐดนยั ทบัทมิ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )6�>นโยบายสาธารณะ2553101 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) SU-406การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 D 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�)การบริหารการพฒันา2553203 D 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�0การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 E 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-505การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 E 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 E 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัดนยั ทบัทมิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722432
นายณัฐดนยั ทบัทมิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722434

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายทวชียั เอี ยมมั  น
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )6�>นโยบายสาธารณะ2553101 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) SU-406การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 D 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�)การบริหารการพฒันา2553203 D 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�0การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 E 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-505การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 E 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 E 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายทวชียั เอีJยมม ั Jน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722434
นายทวชียั เอี ยมมั  น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722436

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธรีพงศ ์กิ งป้อง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )6�>นโยบายสาธารณะ2553101 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) SU-406การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 D 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�)การบริหารการพฒันา2553203 D 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�0การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 E 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-505การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 E 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 E 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธีรพงศ ์กิJงป้อง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722436
นายธีรพงศ ์กิ งป้อง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722439

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายบนัลอืศกัดิV ดว้งเกษียร
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )6�>นโยบายสาธารณะ2553101 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) SU-406การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 D 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�)การบริหารการพฒันา2553203 D 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�0การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 E 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-505การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 E 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 E 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายบนัลอืศกัดิv ดว้งเกษยีร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722439
นายบนัลอืศกัดิV ดว้งเกษียร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722440

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายประดิษฐากร ชาตสิุข
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )6�>นโยบายสาธารณะ2553101 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) SU-406การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 D 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�)การบริหารการพฒันา2553203 D 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�0การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 E 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-505การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 E 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 E 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายประดษิฐากร ชาตสุิข )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722440
นายประดิษฐากร ชาตสิขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722441

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพรพพิฒัน์ พลอยบาํรุง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )6�>นโยบายสาธารณะ2553101 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) SU-406การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 D 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�)การบริหารการพฒันา2553203 D 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�0การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 E 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-505การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 E 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 E 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพรพพิฒัน ์พลอยบาํรุง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722441
นายพรพพิฒัน์ พลอยบาํรุง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722443

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายภานุพงษ ์ปราสยั
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )6�>นโยบายสาธารณะ2553101 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) SU-406การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 D 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�)การบริหารการพฒันา2553203 D 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�0การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 E 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-505การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 E 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 E 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายภานุพงษ ์ปราสยั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722443
นายภานุพงษ ์ปราสยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722446

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวชัรเกยีรต ิเดชวงษา
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�.��-��.��) .NC.การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศา2554801 5 5(0-600) อ.สรญัพทัธ์

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวชัรเกยีรต ิเดชวงษา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5
 0

*
*

 5 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722446
นายวชัรเกยีรต ิเดชวงษา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722447

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศรายทุธ หงษส์กลุ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )6�>นโยบายสาธารณะ2553101 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) SU-406การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 D 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�)การบริหารการพฒันา2553203 D 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�0การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 E 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-505การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 E 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 E 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศรายุทธ หงษส์กลุ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722447
นายศรายทุธ หงษส์กลุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722449

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสหรฐั มั  งมี
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )6�>นโยบายสาธารณะ2553101 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) SU-406การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 D 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�)การบริหารการพฒันา2553203 D 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�0การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 E 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-505การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 E 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 E 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสหรฐั ม ั Jงม ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722449
นายสหรฐั ม ั  งมี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722452

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอนุกูล เม่งกว่ง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-00.6�) )A>�6เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื@องตน้2552401 E 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0�.6�) )6�>นโยบายสาธารณะ2553101 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) SU-406การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 D 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�)การบริหารการพฒันา2553203 D 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�0การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 E 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-505การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 E 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 E 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอนุกูล เมง่ก่วง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
21

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722452
นายอนุกูล เม่งกว่ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584722453

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอมร ผาคุยคาํ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-22/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (0).6�-0�.6�) )6�>นโยบายสาธารณะ2553101 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) SU-406การบริหารและการปกครองทอ้งถิJนเปรียบ2553103 D 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�)การบริหารการพฒันา2553203 D 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>�0การบริหารการคลงัและงบประมาณ2553401 E 3(3-0-6) อ.เพญ็ทพิย์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-505การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครง2554301 E 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )A>�0กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 E 3(3-0-6) อ.อรรถพล 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอมร ผาคุยคาํ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
18

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584722453
นายอมร ผาคยุคาํ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723101

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกชกร รตันสุนทร
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) )6A)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 A 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 00Gภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-409จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 A 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6ACการวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )AA�)วธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 C 3(2-2-5) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกชกร รตันสุนทร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ ์ทรพัยน์าวนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723101
นางสาวกชกร รตันสนุทร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723102

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกรองแกว้ กนัคลา้ย
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) )6A)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 A 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 00Gภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-409จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 A 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6ACการวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )AA�)วธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 C 3(2-2-5) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกรองแกว้ กนัคลา้ย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ ์ทรพัยน์าวนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723102
นางสาวกรองแกว้ กนัคลา้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723106

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเจนจริา พว่งจารี
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) )6A)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 A 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 00Gภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-409จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 A 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6ACการวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )AA�)วธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 C 3(2-2-5) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเจนจริา พ่วงจารี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ ์ทรพัยน์าวนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723106
นางสาวเจนจริา พว่งจารี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723107

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวญดาพร เปลี ยนวงศเ์ชา้
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0>AAภาษาไทยเพืJอการคดิวเิคราะห์1540203 C 3(3-0-6) อ.จตพุร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6A)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 A 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 00Gภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-409จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 A 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6ACการวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )AA�)วธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 C 3(2-2-5) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวญดาพร เปลีJยนวงศเ์ชา้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ ์ทรพัยน์าวนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723107
นางสาวญดาพร เปลี ยนวงศเ์ชา้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723109

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐวรรณ โตประดบั
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0>AAภาษาไทยเพืJอการคดิวเิคราะห์1540203 C 3(3-0-6) อ.จตพุร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6A)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 A 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 00Gภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-409จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 A 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6ACการวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )AA�)วธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 C 3(2-2-5) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัวรรณ โตประดบั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ ์ทรพัยน์าวนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723109
นางสาวณัฐวรรณ โตประดบั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723113

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเนรญัชรา นกแกว้
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) )6A)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 A 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 00Gภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-409จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 A 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6ACการวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )AA�)วธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 C 3(2-2-5) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0A0)พลงังานทดแทน5540602 B 3(3-0-6) อ.ปองพล 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเนรญัชรา นกแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ ์ทรพัยน์าวนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723113
นางสาวเนรญัชรา นกแกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723115

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพสัตราภรณ์ พวงสุวรรณ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0>AAภาษาไทยเพืJอการคดิวเิคราะห์1540203 C 3(3-0-6) อ.จตพุร 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )6A)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 A 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 00Gภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-409จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 A 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6ACการวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )AA�)วธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 C 3(2-2-5) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพสัตราภรณ์ พวงสุวรรณ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ ์ทรพัยน์าวนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723115
นางสาวพสัตราภรณ์ พวงสวุรรณ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723116

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรตันาภรณ์ จนัทรส์ุข
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) )6A)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 A 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 00Gภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-409จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 A 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6ACการวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )AA�)วธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 C 3(2-2-5) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรตันาภรณ์ จนัทรสุ์ข )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ ์ทรพัยน์าวนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723116
นางสาวรตันาภรณ์ จนัทรส์ขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723117

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววราภรณ์ เฉียงพฒัน์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) )6A)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 A 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 00Gภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-409จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 A 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6ACการวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )AA�)วธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 C 3(2-2-5) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0A0)พลงังานทดแทน5540602 B 3(3-0-6) อ.ปองพล 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววราภรณ์ เฉียงพฒัน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ ์ทรพัยน์าวนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723117
นางสาววราภรณ์ เฉียงพฒัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723119

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรฐันนัท ์บญุณกตินินัท ์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) )6A)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 A 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 00Gภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-409จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 A 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6ACการวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )AA�)วธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 C 3(2-2-5) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรฐันนัท ์บญุณกตินินัท ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ ์ทรพัยน์าวนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723119
นางสาวรฐันนัท ์บญุณกตินินัท ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723120

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอมรรตัน์ วดันอ้ย
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) )6A)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 A 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 00Gภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-409จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 A 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6ACการวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )AA�)วธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 C 3(2-2-5) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอมรรตัน ์วดันอ้ย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ ์ทรพัยน์าวนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723120
นางสาวอมรรตัน์ วดันอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723121

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอาทติยา ทพิยเ์นตร ์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) )6A)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 A 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 00Gภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-409จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 A 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6ACการวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )AA�)วธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 C 3(2-2-5) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0A0)พลงังานทดแทน5540602 B 3(3-0-6) อ.ปองพล 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอาทติยา ทพิยเ์นตร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ ์ทรพัยน์าวนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723121
นางสาวอาทติยา ทพิยเ์นตร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723122

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอษุณี แจม่แจง้
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) )6A)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 A 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 00Gภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-409จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 A 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6ACการวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )AA�)วธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 C 3(2-2-5) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอษุณี แจ่มแจง้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ ์ทรพัยน์าวนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723122
นางสาวอษุณี แจม่แจง้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723123

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกฤษฎา เพชรชุม
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) )6A)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 A 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 00Gภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-409จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 A 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6ACการวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )AA�)วธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 C 3(2-2-5) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกฤษฎา เพชรชมุ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ ์ทรพัยน์าวนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723123
นายกฤษฎา เพชรชมุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723125

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเกยีรตศิกัดิV บตุรวตัร
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) )6A)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 A 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 00Gภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-409จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 A 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6ACการวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )AA�)วธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 C 3(2-2-5) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเกยีรตศิกัดิv บตุรวตัร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ ์ทรพัยน์าวนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723125
นายเกยีรตศิกัดิV บตุรวตัร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723131

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพษิณุ กลํ  ากลอ่มจติร ์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) )6A)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 A 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 00Gภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-409จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 A 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6ACการวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )AA�)วธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 C 3(2-2-5) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพษิณุ กลํ Jากลอ่มจติร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ ์ทรพัยน์าวนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723131
นายพษิณุ กลํ  ากลอ่มจติร ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723136

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายโสภณัฐ ดาราวโิรจน์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) )6A)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 A 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 00Gภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-409จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 A 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6ACการวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )AA�)วธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 C 3(2-2-5) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายโสภณฐั ดาราวโิรจน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ ์ทรพัยน์าวนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723136
นายโสภณัฐ ดาราวโิรจน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723138

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอนิรุธ เทพพทิกัษ์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) )6A)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 A 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 00Gภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-409จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 A 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6ACการวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )AA�)วธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 C 3(2-2-5) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) >6�สิJงแวดลอ้มกบัการพฒันาทีJย ั Jงยนื4010703 B 3(3-0-6) ผศ.สุภาดา 6� เม.ย. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอนิรุธ เทพพทิกัษ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ ์ทรพัยน์าวนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723138
นายอนิรุธ เทพพทิกัษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723140

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเอกพนัธ ์ทองเพน
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (0).6�-0�.6�) )6A)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 A 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 00Gภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) SU-409จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 A 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6ACการวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )AA�)วธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 C 3(2-2-5) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเอกพนัธ ์ทองเพน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.ศุภณฏัฐ ์ทรพัยน์าวนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723140
นายเอกพนัธ ์ทองเพน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723202

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกญัญารตัน์ เมืองสมยั
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 B 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 00Gภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�6จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 B 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6ACการวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )AA�)วธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 C 3(2-2-5) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกญัญารตัน ์เมอืงสมยั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723202
นางสาวกญัญารตัน์ เมืองสมยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723203

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวขวญัจริา ชา้งเพชร
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 B 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 00Gภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�6จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 B 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6ACการวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )6AAวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 D 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวขวญัจริา ชา้งเพชร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723203
นางสาวขวญัจริา ชา้งเพชร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723204

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจติลดา แท่นแกว้
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 B 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 00Gภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�6จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 B 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6ACการวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )6AAวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 D 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจติลดา แท่นแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723204
นางสาวจติลดา แทน่แกว้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723208

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฐติยิา พูลสนิ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 B 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 00Gภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�6จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 B 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6ACการวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )6AAวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 D 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวฐติยิา พูลสนิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723208
นางสาวฐติยิา พูลสนิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723210

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธดิารตัน์ หนูรกัษา
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 B 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 00Gภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�6จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 B 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6ACการวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )6AAวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 D 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธิดารตัน ์หนูรกัษา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723210
นางสาวธิดารตัน์ หนูรกัษา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723211

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธภิาพร สรอ้ยหอม
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 B 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 00Gภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�6จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 B 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6ACการวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )AA�)วธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 C 3(2-2-5) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวธิภาพร สรอ้ยหอม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723211
นางสาวธิภาพร สรอ้ยหอม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723212

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิรมล นาคทอง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 B 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 00Gภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�6จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 B 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6ACการวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )6AAวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 D 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนิรมล นาคทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723212
นางสาวนิรมล นาคทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723217

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพลิาสณีิ รอ้ยแสนศึก
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 B 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 00Gภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�6จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 B 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6ACการวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )6AAวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 D 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพลิาสณีิ รอ้ยแสนศึก )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723217
นางสาวพลิาสณีิ รอ้ยแสนศึก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723218

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุง่รวนิ พุม่สวสัดิV
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 B 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 00Gภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�6จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 B 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6ACการวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )6AAวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 D 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรุ่งรวนิ พุ่มสวสัดิv )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723218
นางสาวรุ่งรวนิ พุม่สวสัดิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723219

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววภิาพร แกว้ออ่น
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 B 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 00Gภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�6จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 B 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6ACการวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )AA�)วธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 C 3(2-2-5) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววภิาพร แกว้อ่อน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723219
นางสาววภิาพร แกว้ออ่น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723220

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุธาชินี ม่วงนอ้ย
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 B 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 00Gภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�6จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 B 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6ACการวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )6AAวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 D 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) )E��)พลงังานทดแทน5542601 A 3(3-0-6) อ.เจมิธง 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุธาชนีิ มว่งนอ้ย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723220
นางสาวสธุาชินี ม่วงนอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723221

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุนิษา ชุมแสง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 B 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 00Gภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�6จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 B 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6ACการวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )6AAวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 D 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุนิษา ชมุแสง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723221
นางสาวสนิุษา ชมุแสง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723223

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอารดา มีศิลป์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 B 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 00Gภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�6จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 B 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6ACการวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )6AAวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 D 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอารดา มศิีลป์ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723223
นางสาวอารดา มีศิลป์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723225

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายขวญัเมือง แจะหอม
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 B 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 00Gภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�6จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 B 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6ACการวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )6AAวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 D 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายขวญัเมอืง แจะหอม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723225
นายขวญัเมือง แจะหอม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723227

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธรีาพฒัน์ โพธสิุทธิV
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 B 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0�.6�-0E.6�) 0>)0เศรษฐศาสตรส์าํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552401 A 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ
จ. (�E.6�-00.6�) 00Gภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�6จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 B 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6ACการวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )6AAวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 D 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธีราพฒัน ์โพธิสุทธิv )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723227
นายธีราพฒัน์ โพธิสทุธิV

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723229

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพชัรพล มะลวิลัย ์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 B 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 00Gภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�6จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 B 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6ACการวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )6AAวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 D 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพชัรพล มะลวิลัย ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723229
นายพชัรพล มะลวิลัย ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723231

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายภชิชา เนาวรตัน์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 B 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 00Gภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�6จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 B 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6ACการวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )6AAวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 D 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายภชิชา เนาวรตัน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723231
นายภชิชา เนาวรตัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723232

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายรณธชิยั พนัธนุ์ย้
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 B 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 00Gภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�6จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 B 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6ACการวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )6AAวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 D 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายรณธิชยั พนัธนุ์ย้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723232
นายรณธิชยั พนัธนุ์ย้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723234

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวชัรสณัห ์วงศม์หาดเลก็
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 B 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 00Gภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�6จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 B 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6ACการวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )6AAวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 D 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวชัรสณัห ์วงศม์หาดเลก็ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723234
นายวชัรสณัห ์วงศม์หาดเลก็

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723236

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวโิรจน์ บญุกลา้
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 B 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 00Gภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�6จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 B 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6ACการวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )6AAวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 D 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวโิรจน ์บญุกลา้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723236
นายวโิรจน์ บญุกลา้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723237

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอดิเทพ บูรณโถ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 B 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 00Gภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�6จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 B 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6ACการวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )6AAวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 D 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอดเิทพ บูรณโถ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723237
นายอดิเทพ บูรณโถ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723238

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอนุรกัษ ์ทกุขว์นิาศ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/2
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พฤ. (�E.6�-00.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 B 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) 0)Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) 00Gภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 D 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) )AA�6จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 B 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) )6ACการวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )6AAวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 D 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอนุรกัษ ์ทกุขว์นิาศ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ. ดร.วภิวานี เผอืกบวัขาว )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723238
นายอนุรกัษ ์ทกุขว์นิาศ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723301

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลชนก ชูเนียม
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 C 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-501ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 E 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) SU-501จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 C 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )AA�)วธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 C 3(2-2-5) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกมลชนก ชูเนียม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723301
นางสาวกมลชนก ชูเนียม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723303

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเครอืวลัย ์ท่าผ่า
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 C 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-501ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 E 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) SU-501จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 C 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )AA�)วธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 C 3(2-2-5) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเครือวลัย ์ท่าผ่า )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723303
นางสาวเครือวลัย ์ทา่ผ่า

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723304

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจรินนัท ์คนคลอ่ง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0>�Aภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 Q 3(3-0-6) อ.พศิาล C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 C 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-501ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 E 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) SU-501จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 C 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) Self Accessวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 E 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจรินนัท ์คนคลอ่ง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723304
นางสาวจรินนัท ์คนคลอ่ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723305

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฬาลกัษณ์ ลิ9มสุวรรณ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>�Aภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 Z 3(3-0-6) อ.ธิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 C 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-501ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 E 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) SU-501จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 C 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )AA�)วธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 C 3(2-2-5) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจฬุาลกัษณ์ ลิ@มสุวรรณ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723305
นางสาวจุฬาลกัษณ์ ลิ9มสวุรรณ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723306

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชวลัลกัษณ์ เหมพทิกัษ์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 C 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-501ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 E 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) SU-501จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 C 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) Self Accessวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 E 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชวลัลกัษณ์ เหมพทิกัษ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723306
นางสาวชวลัลกัษณ์ เหมพทิกัษ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723307

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฐติริตัน์ แสงจนัทร ์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>AAภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 V 3(3-0-6) อ.ปิJนปินทัธ์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 C 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-501ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 E 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) SU-501จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 C 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) Self Accessวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 E 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวฐติริตัน ์แสงจนัทร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723307
นางสาวฐติริตัน์ แสงจนัทร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723309

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนนทกานต ์เกดิป้าน
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 C 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-501ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 E 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) SU-501จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 C 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) Self Accessวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 E 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนนทกานต ์เกดิป้าน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723309
นางสาวนนทกานต ์เกดิป้าน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723310

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิศาชล รกัยิ ง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-00.6�) 0>�Aภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 Q 3(3-0-6) อ.พศิาล C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 C 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-501ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 E 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) SU-501จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 C 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) Self Accessวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 E 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนิศาชล รกัยิJง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723310
นางสาวนิศาชล รกัยิ ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723311

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปนดัดา รอดดี
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>�Aภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 Z 3(3-0-6) อ.ธิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 C 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-501ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 E 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) SU-501จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 C 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) Self Accessวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 E 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวปนดัดา รอดด ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723311
นางสาวปนดัดา รอดดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723313

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชัรดา บาํรุงราษฎร ์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>�Aภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 Z 3(3-0-6) อ.ธิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 C 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-501ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 E 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) SU-501จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 C 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) Self Accessวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 E 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพชัรดา บาํรุงราษฎร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723313
นางสาวพชัรดา บาํรุงราษฎร์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723314

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชัรารตัน์ อรชร
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 C 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-501ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 E 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) SU-501จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 C 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) Self Accessวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 E 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพชัรารตัน ์อรชร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723314
นางสาวพชัรารตัน์ อรชร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723316

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเรอืนแสนงาม เปลี ยนทองคาํ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 C 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-501ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 E 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) SU-501จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 C 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )AA�)วธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 C 3(2-2-5) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเรือนแสนงาม เปลีJยนทองคาํ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723316
นางสาวเรือนแสนงาม เปลี ยนทองคาํ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723317

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศภุสุตา อนุวฒัน์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>�Aภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 Z 3(3-0-6) อ.ธิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 C 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-501ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 E 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) SU-501จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 C 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) Self Accessวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 E 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศุภสุตา อนุวฒัน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723317
นางสาวศภุสตุา อนุวฒัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723319

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรอนงค ์ชาญมงคล
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>AAภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 V 3(3-0-6) อ.ปิJนปินทัธ์ C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 C 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-501ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 E 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) SU-501จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 C 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) Self Accessวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 E 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรอนงค ์ชาญมงคล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723319
นางสาวอรอนงค ์ชาญมงคล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723321

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกติตพิชิญ ์ทรพัยเ์อี ยม
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 C 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-501ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 E 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) SU-501จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 C 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )AA�)วธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 C 3(2-2-5) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกติตพิชิญ ์ทรพัยเ์อีJยม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723321
นายกติตพิชิญ ์ทรพัยเ์อี ยม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723322

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายจกัรพนัธุ ์รุง่แผน
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 C 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-501ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 E 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) SU-501จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 C 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) Self Accessวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 E 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายจกัรพนัธุ ์รุ่งแผน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723322
นายจกัรพนัธุ ์รุ่งแผน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723323

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายฉตัรว ีเภาทอง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 C 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-501ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 E 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) SU-501จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 C 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )AA�)วธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 C 3(2-2-5) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายฉตัรว ีเภาทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723323
นายฉตัรว ีเภาทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723325

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายทวศีกัดิV เอี ยมสาํอางค์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 C 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-501ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 E 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) SU-501จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 C 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0).6�-0A.6�) Self Accessวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 E 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายทวศีกัดิv เอีJยมสาํอางค ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723325
นายทวศีกัดิV เอี ยมสาํอางค์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723328

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพงษศ์กัดิV เสรมิศรี
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 C 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-501ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 E 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) SU-501จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 C 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )AA�)วธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 C 3(2-2-5) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพงษศ์กัดิv เสริมศรี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723328
นายพงษศ์กัดิV เสริมศรี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723329

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพสษิฐ ์บรรจงมณีวฒัน์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>�Aภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 Z 3(3-0-6) อ.ธิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 C 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-501ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 E 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) SU-501จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 C 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )AA�)วธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 C 3(2-2-5) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพสษิฐ ์บรรจงมณีวฒัน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723329
นายพสษิฐ ์บรรจงมณีวฒัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723334

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรพจน์ ขํามงคล
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 C 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-501ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 E 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) SU-501จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 C 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )AA�)วธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 C 3(2-2-5) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวรพจน ์ขาํมงคล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723334
นายวรพจน์ ขํามงคล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723336

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศภุวฒัน์ อุน่จติต ์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 C 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-501ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 E 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) SU-501จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 C 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )AA�)วธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 C 3(2-2-5) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศุภวฒัน ์อุ่นจติต ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723336
นายศภุวฒัน์ อุน่จติต ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723338

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุรสทิธิV อภสิทิธิVแกว้เจรญิ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 C 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-501ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 E 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) SU-501จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 C 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )AA�)วธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 C 3(2-2-5) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุรสทิธิv อภสิทิธิvแกว้เจริญ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723338
นายสรุสทิธิV อภสิทิธิVแกว้เจริญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723341

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐวฒุ ิศภุสทิธิVโสภาคย์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 C 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-501ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 E 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) SU-501จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 C 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )AA�)วธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 C 3(2-2-5) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัวุฒ ิศุภสทิธิvโสภาคย ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723341
นายณัฐวฒุิ ศภุสทิธิVโสภาคย์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723342

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเอกวทิย ์เทยีนทอง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/3
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0>>0การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 C 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-00.6�) SU-501ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 E 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) SU-501จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 C 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )AA�)วธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 C 3(2-2-5) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเอกวทิย ์เทยีนทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723342
นายเอกวทิย ์เทยีนทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723401

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกรรณิการ ์วงศต์ ั9ง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 C 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>>)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 D 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )AA�)ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 F 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�0จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 D 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 F 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0)Gวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 F 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกรรณิการ ์วงศต์ ั@ง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723401
นางสาวกรรณิการ ์วงศต์ ั9ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723402

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาญจนา เกตมุ ั  งมี
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>>)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 D 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )AA�)ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 F 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�0จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 D 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 F 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0)Gวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 F 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกาญจนา เกตมุ ั Jงม ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723402
นางสาวกาญจนา เกตมุ ั  งมี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723403

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัทนี ปารี
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>>)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 D 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )AA�)ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 F 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�0จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 D 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 F 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0)Gวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 F 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจนัทนี ปารี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723403
นางสาวจนัทนี ปารี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723404

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจริาวรรณ เรอืงอรา่ม
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>>)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 D 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )AA�)ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 F 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�0จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 D 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 F 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0)Gวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 F 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจริาวรรณ เรืองอร่าม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723404
นางสาวจริาวรรณ เรืองอร่าม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723405

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑามาศ สุชาตพิงค์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>>)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 D 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )AA�)ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 F 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�0จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 D 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 F 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0)Gวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 F 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุามาศ สุชาตพิงค ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723405
นางสาวจุฑามาศ สชุาตพิงค์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723406

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเจนจริา ดีรกัษา
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>>)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 D 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )AA�)ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 F 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�0จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 D 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 F 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0)Gวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 F 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเจนจริา ดรีกัษา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723406
นางสาวเจนจริา ดีรกัษา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723407

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชุษณา กรรณเทพ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>>)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 D 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )AA�)ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 F 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�0จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 D 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 F 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0)Gวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 F 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชษุณา กรรณเทพ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723407
นางสาวชษุณา กรรณเทพ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723408

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณฐพร พาลบีตุร
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) SU-406ภาษาจนี )1571102 A 3(3-0-6) อ.ปภสัสร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>>)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 D 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )AA�)ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 F 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�0จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 D 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 F 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )AA�)วธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 C 3(2-2-5) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐพร พาลบีตุร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723408
นางสาวณฐพร พาลบีตุร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723409

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทศันีย ์พุม่พวง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>>)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 D 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )AA�)ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 F 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�0จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 D 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 F 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวทศันีย ์พุ่มพวง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0
15

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723409
นางสาวทศันีย ์พุม่พวง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723411

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนลนีิ ยอดยอ้ย
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) SU-406ภาษาจนี )1571102 A 3(3-0-6) อ.ปภสัสร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>>)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 D 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )AA�)ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 F 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�0จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 D 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 F 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )AA�)วธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 C 3(2-2-5) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนลนีิ ยอดยอ้ย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723411
นางสาวนลนีิ ยอดยอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723414

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชัรดิา เจยีมตน
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 C 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 0 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>>)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 D 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )AA�)ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 F 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�0จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 D 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 F 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0)Gวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 F 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพชัริดา เจยีมตน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723414
นางสาวพชัริดา เจยีมตน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723415

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภทัราพร รามญัวงค์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>>)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 D 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )AA�)ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 F 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�0จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 D 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 F 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0)Gวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 F 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวภทัราพร รามญัวงค ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723415
นางสาวภทัราพร รามญัวงค์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723416

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรรณิดา ขุนสนิท
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>>)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 D 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )AA�)ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 F 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�0จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 D 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 F 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0)Gวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 F 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววรรณิดา ขนุสนิท )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723416
นางสาววรรณิดา ขุนสนิท

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723418

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวหยกนภา เขียวงาม
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>>)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 D 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )AA�)ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 F 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�0จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 D 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 F 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0)Gวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 F 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวหยกนภา เขยีวงาม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723418
นางสาวหยกนภา เขียวงาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723419

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอนัธกิา เจรญิรตัน์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) SU-406ภาษาจนี )1571102 A 3(3-0-6) อ.ปภสัสร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>>)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 D 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )AA�)ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 F 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�0จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 D 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 F 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0)Gวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 F 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอนัธิกา เจริญรตัน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723419
นางสาวอนัธิกา เจริญรตัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723420

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกรพฒัน์ เลยีบดี
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>>)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 D 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )AA�)ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 F 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�0จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 D 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 F 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0)Gวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 F 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกรพฒัน ์เลยีบด ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723420
นายกรพฒัน์ เลยีบดี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723421

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกฤตนนัท ์เนียมเงนิ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) 0>�Aภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) อ.ธิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>>)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 D 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )AA�)ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 F 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�0จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 D 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 F 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0)Gวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 F 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกฤตนนัท ์เนียมเงนิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723421
นายกฤตนนัท ์เนียมเงนิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723423

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนวฒัน์ ขุนนุช
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) 0>�Aภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) อ.ธิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>>)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 D 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )AA�)ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 F 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�0จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 D 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 F 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0)Gวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 F 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนวฒัน ์ขนุนุช )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723423
นายธนวฒัน์ ขุนนุช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723424

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนวฒัน์ ชูเดช
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) 0>�Aภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) อ.ธิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>>)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 D 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )AA�)ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 F 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�0จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 D 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 F 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0)Gวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 F 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนวฒัน ์ชูเดช )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723424
นายธนวฒัน์ ชูเดช

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723425

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธรีภทัร ์เหลอืวงศ์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>>)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 D 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )AA�)ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 F 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�0จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 D 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 F 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0)Gวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 F 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธีรภทัร ์เหลอืวงศ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723425
นายธีรภทัร ์เหลอืวงศ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723427

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพรพพิฒัน์ มากมูล
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>>)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 D 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )AA�)ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 F 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�0จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 D 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 F 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )AA�)วธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 C 3(2-2-5) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพรพพิฒัน ์มากมลู )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723427
นายพรพพิฒัน์ มากมูล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723429

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายภาณุพงศ ์พวงบบุผา
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>>)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 D 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )AA�)ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 F 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�0จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 D 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 F 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0)Gวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 F 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายภาณุพงศ ์พวงบบุผา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723429
นายภาณุพงศ ์พวงบบุผา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723430

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายยทุธการ ทวกีาญจน์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) 0>�Aภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) อ.ธิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>>)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 D 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )AA�)ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 F 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�0จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 D 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 F 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0)Gวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 F 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายยุทธการ ทวกีาญจน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723430
นายยทุธการ ทวกีาญจน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723431

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรายทุธ อิ มเกษม
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) 0>�Aภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) อ.ธิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>>)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 D 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )AA�)ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 F 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�0จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 D 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 F 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0)Gวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 F 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวรายุทธ อิJมเกษม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723431
นายวรายทุธ อิ มเกษม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723432

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวนัมงคล มีนาม
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>>)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 D 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )AA�)ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 F 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�0จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 D 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 F 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0)Gวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 F 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวนัมงคล มนีาม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723432
นายวนัมงคล มีนาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723433

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสหรฐั สงัขศิ์ริ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>>)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 D 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )AA�)ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 F 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�0จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 D 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 F 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )AA�)วธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 C 3(2-2-5) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสหรฐั สงัขศิ์ริ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723433
นายสหรฐั สงัขศิ์ริ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723434

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอธพิร แกว้แหวน
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) 0>�Aภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) อ.ธิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>>)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 D 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )AA�)ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 F 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�0จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 D 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 F 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0)Gวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 F 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอธิพร แกว้แหวน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723434
นายอธิพร แกว้แหวน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723435

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอภพิล สงฆธ์รรม
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) 0>�Aภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) อ.ธิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>>)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 D 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )AA�)ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 F 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�0จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 D 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 F 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0)Gวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 F 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอภพิล สงฆธ์รรม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723435
นายอภพิล สงฆธ์รรม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723436

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอภสิทิธิV ยะวะ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (�E.6�-00.6�) SU-406ภาษาจนี )1571102 A 3(3-0-6) อ.ปภสัสร 6� เม.ย. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>>)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 D 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )AA�)ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 F 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�0จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 D 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 F 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0)Gวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 F 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอภสิทิธิv ยะวะ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723436
นายอภสิทิธิV ยะวะ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723437

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเอกพจน์ กลุทรทีอง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>>)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 D 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )AA�)ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 F 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�0จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 D 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 F 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) )AA�)วธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 C 3(2-2-5) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเอกพจน ์กลุทรีทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723437
นายเอกพจน์ กลุทรีทอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723438

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฏฐพล นามมะภา
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) 0>�Aภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) อ.ธิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>>)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 D 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )AA�)ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 F 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�0จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 D 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 F 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0)Gวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 F 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฏัฐพล นามมะภา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723438
นายณัฏฐพล นามมะภา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723441

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพทุธรกัษา ติ งต ั9งวงศ์
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>>)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 D 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )AA�)ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 F 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�0จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 D 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 F 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0)Gวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 F 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพทุธรกัษา ติJงต ั@งวงศ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723441
นางสาวพทุธรกัษา ติ งต ั9งวงศ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723443

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมณีรตัน์ นิ มลออ
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (�E.6�-00.6�) 0>>)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 D 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )AA�)ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 F 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�0จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 D 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 F 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0)Gวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 F 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมณีรตัน ์นิJมลออ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
15

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723443
นางสาวมณีรตัน์ นิ มลออ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584723446

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวทิยา ช่วยประคอง
โปรแกรมวชิา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5847-23/4
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (06.6�-0A.6�) 0>�Aภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) อ.ธิดา C พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-00.6�) 0>>)การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ > พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-00.6�) 00Gพฤตกิรรมองคก์าร2552202 D 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-0�.6�) )AA�)ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี2553307 F 3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (�E.6�-00.6�) )6�0จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 D 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (0).6�-0�.6�) 0>>)การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 F 3(3-0-6) อ.ดรุณี 0 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (0).6�-0A.6�) 0)Gวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บื@องตน้2554901 F 3(2-2-5) อ. ดร.ดารณั 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวทิยา ช่วยประคอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( ผศ.ณชัชานุช พชิติธนารตัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3
18

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

584723446
นายวทิยา ช่วยประคอง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584815003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนัตชิา เที ยงธรรม
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5848-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0).6�) 0EC6 - ComระบบสารสนเทศเพืJองานนิเทศศาสตร์3013101 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0EC�การสืJอสารเพืJอการพฒันา3013202 A 3(2-2-5) ผศ.จารุวรรณ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EC)การวจิยัการสืJอสารเบื@องตน้3013902 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การเขยีนบทวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโท3042201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงเบื@องต ้3043404 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุโทรทศันเ์บื@องตน้3043405 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ, อ. 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การแสดงและกาํกบัการแสดง3044401 A 3(2-2-5) นายวศิน 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกนัตชิา เทีJยงธรรม )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เมธาวนิ สาระยาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21
 0

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584815003
นางสาวกนัตชิา เที ยงธรรม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584815004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเจนจริา แยม้นุกูลสม
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5848-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

อ. (06.6�-0C.6�) 0EC)การวจิยัการสืJอสารเบื@องตน้3013902 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การเขยีนบทวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโท3042201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงเบื@องต ้3043404 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุโทรทศันเ์บื@องตน้3043405 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ, อ. 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การแสดงและกาํกบัการแสดง3044401 A 3(2-2-5) นายวศิน 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเจนจริา แยม้นุกูลสม )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เมธาวนิ สาระยาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 0

*
*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584815004
นางสาวเจนจริา แยม้นุกูลสม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584815007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชุตมิณฑน์ อว่มพว่ง
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5848-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0).6�) 0EC6 - ComระบบสารสนเทศเพืJองานนิเทศศาสตร์3013101 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0EC�การสืJอสารเพืJอการพฒันา3013202 A 3(2-2-5) ผศ.จารุวรรณ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EC)การวจิยัการสืJอสารเบื@องตน้3013902 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การเขยีนบทวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโท3042201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงเบื@องต ้3043404 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุโทรทศันเ์บื@องตน้3043405 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ, อ. 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การแสดงและกาํกบัการแสดง3044401 A 3(2-2-5) นายวศิน 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชตุมิณฑน ์อ่วมพ่วง )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เมธาวนิ สาระยาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21
 0

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584815007
นางสาวชตุมิณฑน์ อว่มพว่ง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584815013

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนภสัสร นิลแร่
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5848-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0).6�) 0EC6 - ComระบบสารสนเทศเพืJองานนิเทศศาสตร์3013101 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0EC�การสืJอสารเพืJอการพฒันา3013202 A 3(2-2-5) ผศ.จารุวรรณ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EC)การวจิยัการสืJอสารเบื@องตน้3013902 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การเขยีนบทวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโท3042201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงเบื@องต ้3043404 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุโทรทศันเ์บื@องตน้3043405 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ, อ. 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การแสดงและกาํกบัการแสดง3044401 A 3(2-2-5) นายวศิน 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนภสัสร นิลแร่ )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เมธาวนิ สาระยาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21
 0

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584815013
นางสาวนภสัสร นิลแร่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584815015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพทัธธ์รีา เพง่ไพฑูรย์
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5848-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0).6�) 0EC6 - ComระบบสารสนเทศเพืJองานนิเทศศาสตร์3013101 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0EC�การสืJอสารเพืJอการพฒันา3013202 A 3(2-2-5) ผศ.จารุวรรณ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EC)การวจิยัการสืJอสารเบื@องตน้3013902 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การเขยีนบทวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโท3042201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงเบื@องต ้3043404 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุโทรทศันเ์บื@องตน้3043405 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ, อ. 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การแสดงและกาํกบัการแสดง3044401 A 3(2-2-5) นายวศิน 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวพทัธธ์ีรา เพ่งไพฑูรย ์)

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เมธาวนิ สาระยาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21
 0

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584815015
นางสาวพทัธธ์ีรา เพง่ไพฑูรย์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584815017

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมนชัญา เสนะโลหติ
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5848-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0).6�) 0EC6 - ComระบบสารสนเทศเพืJองานนิเทศศาสตร์3013101 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0EC�การสืJอสารเพืJอการพฒันา3013202 A 3(2-2-5) ผศ.จารุวรรณ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EC)การวจิยัการสืJอสารเบื@องตน้3013902 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การเขยีนบทวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโท3042201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงเบื@องต ้3043404 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุโทรทศันเ์บื@องตน้3043405 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ, อ. 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การแสดงและกาํกบัการแสดง3044401 A 3(2-2-5) นายวศิน 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวมนชัญา เสนะโลหติ )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เมธาวนิ สาระยาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21
 0

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584815017
นางสาวมนชัญา เสนะโลหติ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584815018

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรรณวสิา พนัธุไ์ร่
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5848-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0).6�) 0EC6 - ComระบบสารสนเทศเพืJองานนิเทศศาสตร์3013101 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0EC�การสืJอสารเพืJอการพฒันา3013202 A 3(2-2-5) ผศ.จารุวรรณ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EC)การวจิยัการสืJอสารเบื@องตน้3013902 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การเขยีนบทวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโท3042201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงเบื@องต ้3043404 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุโทรทศันเ์บื@องตน้3043405 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ, อ. 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การแสดงและกาํกบัการแสดง3044401 A 3(2-2-5) นายวศิน 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาววรรณวสิา พนัธุไ์ร่ )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เมธาวนิ สาระยาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21
 0

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584815018
นางสาววรรณวสิา พนัธุไ์ร่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584815022

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอภญิญา เจยีมจรยิาภรณ์
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5848-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0).6�) 0EC6 - ComระบบสารสนเทศเพืJองานนิเทศศาสตร์3013101 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0EC�การสืJอสารเพืJอการพฒันา3013202 A 3(2-2-5) ผศ.จารุวรรณ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EC)การวจิยัการสืJอสารเบื@องตน้3013902 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การเขยีนบทวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโท3042201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงเบื@องต ้3043404 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุโทรทศันเ์บื@องตน้3043405 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ, อ. 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การแสดงและกาํกบัการแสดง3044401 A 3(2-2-5) นายวศิน 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอภญิญา เจยีมจริยาภรณ์ )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เมธาวนิ สาระยาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21
 0

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584815022
นางสาวอภญิญา เจยีมจริยาภรณ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584815023

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรณัฐ โรจนศวญิญา
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5848-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0).6�) 0EC6 - ComระบบสารสนเทศเพืJองานนิเทศศาสตร์3013101 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0EC�การสืJอสารเพืJอการพฒันา3013202 A 3(2-2-5) ผศ.จารุวรรณ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EC)การวจิยัการสืJอสารเบื@องตน้3013902 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การเขยีนบทวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโท3042201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงเบื@องต ้3043404 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุโทรทศันเ์บื@องตน้3043405 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ, อ. 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การแสดงและกาํกบัการแสดง3044401 A 3(2-2-5) นายวศิน 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอรณฐั โรจนศวญิญา )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เมธาวนิ สาระยาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21
 0

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584815023
นางสาวอรณัฐ โรจนศวญิญา

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584815024

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอญัชิสา คงกล ั  น
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5848-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0).6�) 0EC6 - ComระบบสารสนเทศเพืJองานนิเทศศาสตร์3013101 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0EC�การสืJอสารเพืJอการพฒันา3013202 A 3(2-2-5) ผศ.จารุวรรณ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EC)การวจิยัการสืJอสารเบื@องตน้3013902 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การเขยีนบทวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโท3042201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงเบื@องต ้3043404 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุโทรทศันเ์บื@องตน้3043405 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ, อ. 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การแสดงและกาํกบัการแสดง3044401 A 3(2-2-5) นายวศิน 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอญัชสิา คงกล ั Jน )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เมธาวนิ สาระยาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21
 0

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584815024
นางสาวอญัชิสา คงกล ั  น

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584815025

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกติตกิร ดวงเนตร
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5848-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0).6�) 0EC6 - ComระบบสารสนเทศเพืJองานนิเทศศาสตร์3013101 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0EC�การสืJอสารเพืJอการพฒันา3013202 A 3(2-2-5) ผศ.จารุวรรณ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EC)การวจิยัการสืJอสารเบื@องตน้3013902 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การเขยีนบทวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโท3042201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงเบื@องต ้3043404 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุโทรทศันเ์บื@องตน้3043405 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ, อ. 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การแสดงและกาํกบัการแสดง3044401 A 3(2-2-5) นายวศิน 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกติตกิร ดวงเนตร )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เมธาวนิ สาระยาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21
 0

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584815025
นายกติตกิร ดวงเนตร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584815026

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเกลา้ มากธนบตัรแท ้
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5848-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0).6�) 0EC6 - ComระบบสารสนเทศเพืJองานนิเทศศาสตร์3013101 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0EC�การสืJอสารเพืJอการพฒันา3013202 A 3(2-2-5) ผศ.จารุวรรณ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EC)การวจิยัการสืJอสารเบื@องตน้3013902 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การเขยีนบทวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโท3042201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงเบื@องต ้3043404 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุโทรทศันเ์บื@องตน้3043405 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ, อ. 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การแสดงและกาํกบัการแสดง3044401 A 3(2-2-5) นายวศิน 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเกลา้ มากธนบตัรแท ้)

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เมธาวนิ สาระยาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21
 0

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584815026
นายเกลา้ มากธนบตัรแท ้

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584815032

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐวฒุ ิบญุสม
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5848-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0).6�) 0EC6 - ComระบบสารสนเทศเพืJองานนิเทศศาสตร์3013101 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0EC�การสืJอสารเพืJอการพฒันา3013202 A 3(2-2-5) ผศ.จารุวรรณ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EC)การวจิยัการสืJอสารเบื@องตน้3013902 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การเขยีนบทวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโท3042201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงเบื@องต ้3043404 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุโทรทศันเ์บื@องตน้3043405 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ, อ. 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การแสดงและกาํกบัการแสดง3044401 A 3(2-2-5) นายวศิน 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายณฐัวุฒ ิบญุสม )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เมธาวนิ สาระยาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21
 0

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584815032
นายณัฐวฒุิ บญุสม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584815034

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายทรีฆพฒัน์ อรญัรชัชพศิาล
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5848-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0).6�) 0EC6 - ComระบบสารสนเทศเพืJองานนิเทศศาสตร์3013101 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0EC�การสืJอสารเพืJอการพฒันา3013202 A 3(2-2-5) ผศ.จารุวรรณ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EC)การวจิยัการสืJอสารเบื@องตน้3013902 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การเขยีนบทวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโท3042201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงเบื@องต ้3043404 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุโทรทศันเ์บื@องตน้3043405 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ, อ. 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การแสดงและกาํกบัการแสดง3044401 A 3(2-2-5) นายวศิน 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายทรีฆพฒัน ์อรญัรชัชพศิาล )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เมธาวนิ สาระยาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21
 0

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584815034
นายทรีฆพฒัน์ อรญัรชัชพศิาล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584815038

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายบารมี โพธิVเจรญิ
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5848-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

ศ. (0).6�-0�.6�) 0)�จริยธรรมและทกัษะชวีติ1510101 H 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ C พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0EC�การสืJอสารเพืJอการพฒันา3013202 A 3(2-2-5) ผศ.จารุวรรณ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EC)การวจิยัการสืJอสารเบื@องตน้3013902 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การเขยีนบทวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโท3042201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงเบื@องต ้3043404 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุโทรทศันเ์บื@องตน้3043405 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ, อ. 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายบารม ีโพธิvเจริญ )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เมธาวนิ สาระยาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15
 3

*
*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584815038
นายบารมี โพธิVเจริญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584815039

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเบญจรงศ ์พอ่อามาตย์
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5848-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0).6�) 0EC6 - ComระบบสารสนเทศเพืJองานนิเทศศาสตร์3013101 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0EC�การสืJอสารเพืJอการพฒันา3013202 A 3(2-2-5) ผศ.จารุวรรณ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EC)การวจิยัการสืJอสารเบื@องตน้3013902 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การเขยีนบทวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโท3042201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงเบื@องต ้3043404 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุโทรทศันเ์บื@องตน้3043405 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ, อ. 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การแสดงและกาํกบัการแสดง3044401 A 3(2-2-5) นายวศิน 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเบญจรงศ ์พ่ออามาตย ์)

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เมธาวนิ สาระยาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21
 0

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584815039
นายเบญจรงศ ์พอ่อามาตย์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584815040

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายปฐมพร พนัธุฟ์ัก
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5848-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0).6�) 0EC6 - ComระบบสารสนเทศเพืJองานนิเทศศาสตร์3013101 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0EC�การสืJอสารเพืJอการพฒันา3013202 A 3(2-2-5) ผศ.จารุวรรณ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EC)การวจิยัการสืJอสารเบื@องตน้3013902 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การเขยีนบทวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโท3042201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงเบื@องต ้3043404 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุโทรทศันเ์บื@องตน้3043405 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ, อ. 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การแสดงและกาํกบัการแสดง3044401 A 3(2-2-5) นายวศิน 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายปฐมพร พนัธุฟ์กั )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เมธาวนิ สาระยาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21
 0

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584815040
นายปฐมพร พนัธุฟ์ัก

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584815041

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายพฒันพงศ ์จนัทรป์ระไพ
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5848-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0).6�) 0EC6 - ComระบบสารสนเทศเพืJองานนิเทศศาสตร์3013101 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0EC�การสืJอสารเพืJอการพฒันา3013202 A 3(2-2-5) ผศ.จารุวรรณ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EC)การวจิยัการสืJอสารเบื@องตน้3013902 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การเขยีนบทวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโท3042201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงเบื@องต ้3043404 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุโทรทศันเ์บื@องตน้3043405 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ, อ. 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การแสดงและกาํกบัการแสดง3044401 A 3(2-2-5) นายวศิน 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายพฒันพงศ ์จนัทรป์ระไพ )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เมธาวนิ สาระยาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21
 0

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584815041
นายพฒันพงศ ์จนัทรป์ระไพ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584815043

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายภมิูสริ ิศิวลิยั
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5848-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0).6�) 0EC6 - ComระบบสารสนเทศเพืJองานนิเทศศาสตร์3013101 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0EC�การสืJอสารเพืJอการพฒันา3013202 A 3(2-2-5) ผศ.จารุวรรณ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EC)การวจิยัการสืJอสารเบื@องตน้3013902 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การเขยีนบทวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโท3042201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงเบื@องต ้3043404 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุโทรทศันเ์บื@องตน้3043405 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ, อ. 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การแสดงและกาํกบัการแสดง3044401 A 3(2-2-5) นายวศิน 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายภูมสิริิ ศิวลิยั )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เมธาวนิ สาระยาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21
 0

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584815043
นายภมิูสริิ ศิวลิยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584815044

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายมนตร ีอยู่ดี
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5848-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0).6�) 0EC6 - ComระบบสารสนเทศเพืJองานนิเทศศาสตร์3013101 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0EC�การสืJอสารเพืJอการพฒันา3013202 A 3(2-2-5) ผศ.จารุวรรณ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EC)การวจิยัการสืJอสารเบื@องตน้3013902 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การเขยีนบทวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโท3042201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงเบื@องต ้3043404 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุโทรทศันเ์บื@องตน้3043405 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ, อ. 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การแสดงและกาํกบัการแสดง3044401 A 3(2-2-5) นายวศิน 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายมนตรี อยู่ด ี)

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เมธาวนิ สาระยาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21
 0

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584815044
นายมนตรี อยูดี่

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584815045

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายยรุนนัท ์พนัธุออน
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5848-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0).6�) 0EC6 - ComระบบสารสนเทศเพืJองานนิเทศศาสตร์3013101 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0EC�การสืJอสารเพืJอการพฒันา3013202 A 3(2-2-5) ผศ.จารุวรรณ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EC)การวจิยัการสืJอสารเบื@องตน้3013902 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การเขยีนบทวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโท3042201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงเบื@องต ้3043404 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุโทรทศันเ์บื@องตน้3043405 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ, อ. 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การแสดงและกาํกบัการแสดง3044401 A 3(2-2-5) นายวศิน 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายยุรนนัท ์พนัธุออน )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เมธาวนิ สาระยาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21
 0

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584815045
นายยรุนนัท ์พนัธุออน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584815047

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายฤทธเิกยีรต ิขําม่วง
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5848-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0).6�) 0EC6 - ComระบบสารสนเทศเพืJองานนิเทศศาสตร์3013101 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0EC�การสืJอสารเพืJอการพฒันา3013202 A 3(2-2-5) ผศ.จารุวรรณ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EC)การวจิยัการสืJอสารเบื@องตน้3013902 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การเขยีนบทวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโท3042201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงเบื@องต ้3043404 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุโทรทศันเ์บื@องตน้3043405 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ, อ. 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การแสดงและกาํกบัการแสดง3044401 A 3(2-2-5) นายวศิน 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายฤทธิเกยีรต ิขาํมว่ง )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เมธาวนิ สาระยาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21
 0

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584815047
นายฤทธิเกยีรต ิขําม่วง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584815048

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายวชัรนิทร ์จนัทร
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5848-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0).6�) 0EC6 - ComระบบสารสนเทศเพืJองานนิเทศศาสตร์3013101 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0EC�การสืJอสารเพืJอการพฒันา3013202 A 3(2-2-5) ผศ.จารุวรรณ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EC)การวจิยัการสืJอสารเบื@องตน้3013902 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การเขยีนบทวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโท3042201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงเบื@องต ้3043404 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุโทรทศันเ์บื@องตน้3043405 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ, อ. 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การแสดงและกาํกบัการแสดง3044401 A 3(2-2-5) นายวศิน 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายวชัรินทร ์จนัทร )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เมธาวนิ สาระยาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21
 0

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584815048
นายวชัรินทร ์จนัทร

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584815051

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายศภุกร บญุเรอืง
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5848-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0).6�) 0EC6 - ComระบบสารสนเทศเพืJองานนิเทศศาสตร์3013101 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0EC�การสืJอสารเพืJอการพฒันา3013202 A 3(2-2-5) ผศ.จารุวรรณ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EC)การวจิยัการสืJอสารเบื@องตน้3013902 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การเขยีนบทวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโท3042201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงเบื@องต ้3043404 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุโทรทศันเ์บื@องตน้3043405 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ, อ. 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การแสดงและกาํกบัการแสดง3044401 A 3(2-2-5) นายวศิน 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายศุภกร บญุเรือง )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เมธาวนิ สาระยาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21
 0

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584815051
นายศภุกร บญุเรือง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584815055

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอนุวฒัน์ คงกระพนัธ์
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5848-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0).6�) 0EC6 - ComระบบสารสนเทศเพืJองานนิเทศศาสตร์3013101 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0EC�การสืJอสารเพืJอการพฒันา3013202 A 3(2-2-5) ผศ.จารุวรรณ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EC)การวจิยัการสืJอสารเบื@องตน้3013902 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การเขยีนบทวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโท3042201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงเบื@องต ้3043404 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุโทรทศันเ์บื@องตน้3043405 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ, อ. 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การแสดงและกาํกบัการแสดง3044401 A 3(2-2-5) นายวศิน 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอนุวฒัน ์คงกระพนัธ ์)

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เมธาวนิ สาระยาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21
 0

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584815055
นายอนุวฒัน์ คงกระพนัธ์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584815056

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายอากร เศาภายน
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5848-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0).6�) 0EC6 - ComระบบสารสนเทศเพืJองานนิเทศศาสตร์3013101 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0EC�การสืJอสารเพืJอการพฒันา3013202 A 3(2-2-5) ผศ.จารุวรรณ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EC)การวจิยัการสืJอสารเบื@องตน้3013902 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การเขยีนบทวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโท3042201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงเบื@องต ้3043404 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุโทรทศันเ์บื@องตน้3043405 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ, อ. 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การแสดงและกาํกบัการแสดง3044401 A 3(2-2-5) นายวศิน 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายอากร เศาภายน )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เมธาวนิ สาระยาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21
 0

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584815056
นายอากร เศาภายน

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584815057

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายเอกภพ กจิยะกานนท์
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5848-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0).6�) 0EC6 - ComระบบสารสนเทศเพืJองานนิเทศศาสตร์3013101 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0EC�การสืJอสารเพืJอการพฒันา3013202 A 3(2-2-5) ผศ.จารุวรรณ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EC)การวจิยัการสืJอสารเบื@องตน้3013902 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การเขยีนบทวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโท3042201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงเบื@องต ้3043404 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุโทรทศันเ์บื@องตน้3043405 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ, อ. 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การแสดงและกาํกบัการแสดง3044401 A 3(2-2-5) นายวศิน 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายเอกภพ กจิยะกานนท ์)

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เมธาวนิ สาระยาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21
 0

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584815057
นายเอกภพ กจิยะกานนท์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584815061

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนุจร ีรกัชม
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5848-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0).6�) 0EC6 - ComระบบสารสนเทศเพืJองานนิเทศศาสตร์3013101 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0EC�การสืJอสารเพืJอการพฒันา3013202 A 3(2-2-5) ผศ.จารุวรรณ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EC)การวจิยัการสืJอสารเบื@องตน้3013902 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การเขยีนบทวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโท3042201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงเบื@องต ้3043404 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุโทรทศันเ์บื@องตน้3043405 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ, อ. 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การแสดงและกาํกบัการแสดง3044401 A 3(2-2-5) นายวศิน 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนุจรี รกัชม )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เมธาวนิ สาระยาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21
 0

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584815061
นางสาวนุจรี รกัชม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584815063

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนกาญจน์ เดชชอ้ย
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5848-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0).6�) 0EC6 - ComระบบสารสนเทศเพืJองานนิเทศศาสตร์3013101 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0EC�การสืJอสารเพืJอการพฒันา3013202 A 3(2-2-5) ผศ.จารุวรรณ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EC)การวจิยัการสืJอสารเบื@องตน้3013902 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การเขยีนบทวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโท3042201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงเบื@องต ้3043404 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุโทรทศันเ์บื@องตน้3043405 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ, อ. 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การแสดงและกาํกบัการแสดง3044401 A 3(2-2-5) นายวศิน 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายธนกาญจน ์เดชชอ้ย )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เมธาวนิ สาระยาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21
 0

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584815063
นายธนกาญจน์ เดชชอ้ย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584815065

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายกนัยส์รรค ์โอเ่อี ยม
โปรแกรมวชิา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี> ปี

5848-15/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

จ. (�E.6�-0).6�) 0EC6 - ComระบบสารสนเทศเพืJองานนิเทศศาสตร์3013101 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (06.6�-0C.6�) 0EC�การสืJอสารเพืJอการพฒันา3013202 A 3(2-2-5) ผศ.จารุวรรณ E พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (06.6�-0C.6�) 0EC)การวจิยัการสืJอสารเบื@องตน้3013902 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ > พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การเขยีนบทวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโท3042201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 0� พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงเบื@องต ้3043404 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การผลติรายการวทิยุโทรทศันเ์บื@องตน้3043405 A 3(2-2-5) อ.เมธาวนิ, อ. 6 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-0).6�) 0EC)การแสดงและกาํกบัการแสดง3044401 A 3(2-2-5) นายวศิน 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายกนัยส์รรค ์โอ่เอีJยม )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.เมธาวนิ สาระยาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21
 0

*
*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

584815065
นายกนัยส์รรค ์โอเ่อี ยม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นสามพนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาญจนา แสงภู
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0�.6�) )A>��การสรา้งเสริมสุขภาพวถิไีทย8031102 A 2(2-0-4) อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )A>��การแพทยท์างเลอืกและธรรมชาตบิาํบดั8033112 A 3(2-2-5) อ.สณัฐติาพร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) )A>��จติวทิยาและการดูแลสุขภาพจติ8033113 A 3(2-2-5) อ.ลออ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>��ธุรกจิสปาและการประยุกตใ์ชใ้นงานแพท8033201 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0>.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0�.6�-00.6�)เภสชักรรมไทย >8033304 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-06.6�) )A>��เวชกรรมไทย >8033404 A 3(2-3-4) อ.สณัฐติาพร, G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0E.6�) )A>��การผดุงครรภไ์ทย )8033602 A 2(1-3-2) อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��วจิยัทางการแพทยแ์ผนไทย8033802 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.สณัฐติาพร, ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.ธนฏันณั, อ.พรทพิย์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.ประกายรตัน,์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.พรทพิย,์ อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ประกายรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ธนฏันณั, อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584973001
นางสาวกาญจนา แสงภู

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาญจนา แสงภู
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวกาญจนา แสงภู )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พรทพิย ์พาโน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

20
 2

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584973002
นางสาวคอตเียาะ มามะ  (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวคอตเียาะ มามะ  (ทนุ)
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0�.6�) )A>��การสรา้งเสริมสุขภาพวถิไีทย8031102 A 2(2-0-4) อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )A>��การแพทยท์างเลอืกและธรรมชาตบิาํบดั8033112 A 3(2-2-5) อ.สณัฐติาพร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) )A>��จติวทิยาและการดูแลสุขภาพจติ8033113 A 3(2-2-5) อ.ลออ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>��ธุรกจิสปาและการประยุกตใ์ชใ้นงานแพท8033201 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0>.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0�.6�-00.6�)เภสชักรรมไทย >8033304 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-06.6�) )A>��เวชกรรมไทย >8033404 A 3(2-3-4) อ.สณัฐติาพร, G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0E.6�) )A>��การผดุงครรภไ์ทย )8033602 A 2(1-3-2) อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��วจิยัทางการแพทยแ์ผนไทย8033802 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.สณัฐติาพร, ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.ธนฏันณั, อ.พรทพิย์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.ประกายรตัน,์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.พรทพิย,์ อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ประกายรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ธนฏันณั, อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584973002
นางสาวคอตเียาะ มามะ  (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวคอตเียาะ มามะ  (ทนุ)
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวคอตเียาะ มามะ  (ทนุ) )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พรทพิย ์พาโน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

20
 2

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584973003
นางสาวจนัทมิา วงษข์นัธ ์   (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัทมิา วงษข์นัธ ์   (ทนุ)
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0�.6�) )A>��การสรา้งเสริมสุขภาพวถิไีทย8031102 A 2(2-0-4) อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )A>��การแพทยท์างเลอืกและธรรมชาตบิาํบดั8033112 A 3(2-2-5) อ.สณัฐติาพร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) )A>��จติวทิยาและการดูแลสุขภาพจติ8033113 A 3(2-2-5) อ.ลออ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>��ธุรกจิสปาและการประยุกตใ์ชใ้นงานแพท8033201 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0>.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0�.6�-00.6�)เภสชักรรมไทย >8033304 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-06.6�) )A>��เวชกรรมไทย >8033404 A 3(2-3-4) อ.สณัฐติาพร, G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0E.6�) )A>��การผดุงครรภไ์ทย )8033602 A 2(1-3-2) อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��วจิยัทางการแพทยแ์ผนไทย8033802 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.สณัฐติาพร, ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.ธนฏันณั, อ.พรทพิย์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.ประกายรตัน,์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.พรทพิย,์ อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ประกายรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ธนฏันณั, อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584973003
นางสาวจนัทมิา วงษข์นัธ ์   (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัทมิา วงษข์นัธ ์   (ทนุ)
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวจนัทมิา วงษข์นัธ ์   (ทนุ) )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พรทพิย ์พาโน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

20
 2

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584973004
นางสาวชาตกิา คูพ่มิาย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชาตกิา คู่พมิาย
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0�.6�) )A>��การสรา้งเสริมสุขภาพวถิไีทย8031102 A 2(2-0-4) อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )A>��การแพทยท์างเลอืกและธรรมชาตบิาํบดั8033112 A 3(2-2-5) อ.สณัฐติาพร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) )A>��จติวทิยาและการดูแลสุขภาพจติ8033113 A 3(2-2-5) อ.ลออ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>��ธุรกจิสปาและการประยุกตใ์ชใ้นงานแพท8033201 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0>.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0�.6�-00.6�)เภสชักรรมไทย >8033304 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-06.6�) )A>��เวชกรรมไทย >8033404 A 3(2-3-4) อ.สณัฐติาพร, G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0E.6�) )A>��การผดุงครรภไ์ทย )8033602 A 2(1-3-2) อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��วจิยัทางการแพทยแ์ผนไทย8033802 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.สณัฐติาพร, ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.ธนฏันณั, อ.พรทพิย์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.ประกายรตัน,์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.พรทพิย,์ อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ประกายรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ธนฏันณั, อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584973004
นางสาวชาตกิา คูพ่มิาย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชาตกิา คู่พมิาย
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวชาตกิา คู่พมิาย )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พรทพิย ์พาโน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

20
 2

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584973005
นางสาวณัฐธิดา เจริญสนิชยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐธดิา เจรญิสนิชยั
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0�.6�) )A>��การสรา้งเสริมสุขภาพวถิไีทย8031102 A 2(2-0-4) อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )A>��การแพทยท์างเลอืกและธรรมชาตบิาํบดั8033112 A 3(2-2-5) อ.สณัฐติาพร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) )A>��จติวทิยาและการดูแลสุขภาพจติ8033113 A 3(2-2-5) อ.ลออ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>��ธุรกจิสปาและการประยุกตใ์ชใ้นงานแพท8033201 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0>.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0�.6�-00.6�)เภสชักรรมไทย >8033304 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-06.6�) )A>��เวชกรรมไทย >8033404 A 3(2-3-4) อ.สณัฐติาพร, G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0E.6�) )A>��การผดุงครรภไ์ทย )8033602 A 2(1-3-2) อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��วจิยัทางการแพทยแ์ผนไทย8033802 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.สณัฐติาพร, ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.ธนฏันณั, อ.พรทพิย์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.ประกายรตัน,์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.พรทพิย,์ อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ประกายรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ธนฏันณั, อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584973005
นางสาวณัฐธิดา เจริญสนิชยั

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐธดิา เจรญิสนิชยั
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัธิดา เจริญสนิชยั )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พรทพิย ์พาโน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

20
 2

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584973006
นางสาวนูรกามีละห ์ดอเลาะ  (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนูรกามีละห ์ดอเลาะ  (ทนุ)
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0�.6�) )A>��การสรา้งเสริมสุขภาพวถิไีทย8031102 A 2(2-0-4) อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )A>��การแพทยท์างเลอืกและธรรมชาตบิาํบดั8033112 A 3(2-2-5) อ.สณัฐติาพร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) )A>��จติวทิยาและการดูแลสุขภาพจติ8033113 A 3(2-2-5) อ.ลออ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>��ธุรกจิสปาและการประยุกตใ์ชใ้นงานแพท8033201 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0>.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0�.6�-00.6�)เภสชักรรมไทย >8033304 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-06.6�) )A>��เวชกรรมไทย >8033404 A 3(2-3-4) อ.สณัฐติาพร, G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0E.6�) )A>��การผดุงครรภไ์ทย )8033602 A 2(1-3-2) อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��วจิยัทางการแพทยแ์ผนไทย8033802 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.สณัฐติาพร, ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.ธนฏันณั, อ.พรทพิย์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.ประกายรตัน,์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.พรทพิย,์ อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ประกายรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ธนฏันณั, อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584973006
นางสาวนูรกามีละห ์ดอเลาะ  (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนูรกามีละห ์ดอเลาะ  (ทนุ)
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนูรกามลีะห ์ดอเลาะ  (ทนุ) )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พรทพิย ์พาโน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

20
 2

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584973007
นางสาวนูรฮานีฟ มามะ   (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนูรฮานีฟ มามะ   (ทนุ)
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0�.6�) )A>��การสรา้งเสริมสุขภาพวถิไีทย8031102 A 2(2-0-4) อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )A>��การแพทยท์างเลอืกและธรรมชาตบิาํบดั8033112 A 3(2-2-5) อ.สณัฐติาพร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) )A>��จติวทิยาและการดูแลสุขภาพจติ8033113 A 3(2-2-5) อ.ลออ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>��ธุรกจิสปาและการประยุกตใ์ชใ้นงานแพท8033201 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0>.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0�.6�-00.6�)เภสชักรรมไทย >8033304 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-06.6�) )A>��เวชกรรมไทย >8033404 A 3(2-3-4) อ.สณัฐติาพร, G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0E.6�) )A>��การผดุงครรภไ์ทย )8033602 A 2(1-3-2) อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��วจิยัทางการแพทยแ์ผนไทย8033802 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.สณัฐติาพร, ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.ธนฏันณั, อ.พรทพิย์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.ประกายรตัน,์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.พรทพิย,์ อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ประกายรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ธนฏันณั, อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584973007
นางสาวนูรฮานีฟ มามะ   (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนูรฮานีฟ มามะ   (ทนุ)
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนูรฮานีฟ มามะ   (ทนุ) )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พรทพิย ์พาโน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

20
 2

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584973010
นางสาวเมธาวนีิ บญุเหลอื   (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเมธาวนีิ บญุเหลอื   (ทนุ)
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0�.6�) )A>��การสรา้งเสริมสุขภาพวถิไีทย8031102 A 2(2-0-4) อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )A>��การแพทยท์างเลอืกและธรรมชาตบิาํบดั8033112 A 3(2-2-5) อ.สณัฐติาพร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) )A>��จติวทิยาและการดูแลสุขภาพจติ8033113 A 3(2-2-5) อ.ลออ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>��ธุรกจิสปาและการประยุกตใ์ชใ้นงานแพท8033201 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0>.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0�.6�-00.6�)เภสชักรรมไทย >8033304 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-06.6�) )A>��เวชกรรมไทย >8033404 A 3(2-3-4) อ.สณัฐติาพร, G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0E.6�) )A>��การผดุงครรภไ์ทย )8033602 A 2(1-3-2) อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��วจิยัทางการแพทยแ์ผนไทย8033802 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.สณัฐติาพร, ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.ธนฏันณั, อ.พรทพิย์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.ประกายรตัน,์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.พรทพิย,์ อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ประกายรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ธนฏันณั, อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584973010
นางสาวเมธาวนีิ บญุเหลอื   (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเมธาวนีิ บญุเหลอื   (ทนุ)
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวเมธาวนีิ บญุเหลอื   (ทนุ) )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พรทพิย ์พาโน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

20
 2

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584973011
นางสาวยสัมีน แมเรา๊ะ    (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973011

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวยสัมีน แมเรา๊ะ    (ทนุ)
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0�.6�) )A>��การสรา้งเสริมสุขภาพวถิไีทย8031102 A 2(2-0-4) อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )A>��การแพทยท์างเลอืกและธรรมชาตบิาํบดั8033112 A 3(2-2-5) อ.สณัฐติาพร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) )A>��จติวทิยาและการดูแลสุขภาพจติ8033113 A 3(2-2-5) อ.ลออ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>��ธุรกจิสปาและการประยุกตใ์ชใ้นงานแพท8033201 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0>.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0�.6�-00.6�)เภสชักรรมไทย >8033304 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-06.6�) )A>��เวชกรรมไทย >8033404 A 3(2-3-4) อ.สณัฐติาพร, G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0E.6�) )A>��การผดุงครรภไ์ทย )8033602 A 2(1-3-2) อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��วจิยัทางการแพทยแ์ผนไทย8033802 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.สณัฐติาพร, ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.ธนฏันณั, อ.พรทพิย์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.ประกายรตัน,์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.พรทพิย,์ อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ประกายรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ธนฏันณั, อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584973011
นางสาวยสัมีน แมเรา๊ะ    (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973011

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวยสัมีน แมเรา๊ะ    (ทนุ)
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวยสัมนี แมเรา๊ะ    (ทนุ) )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พรทพิย ์พาโน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

20
 2

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584973012
นางสาวรตันวรรณ สมคดิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรตันวรรณ สมคดิ
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0�.6�) )A>��การสรา้งเสริมสุขภาพวถิไีทย8031102 A 2(2-0-4) อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )A>��การแพทยท์างเลอืกและธรรมชาตบิาํบดั8033112 A 3(2-2-5) อ.สณัฐติาพร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) )A>��จติวทิยาและการดูแลสุขภาพจติ8033113 A 3(2-2-5) อ.ลออ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>��ธุรกจิสปาและการประยุกตใ์ชใ้นงานแพท8033201 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0>.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0�.6�-00.6�)เภสชักรรมไทย >8033304 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-06.6�) )A>��เวชกรรมไทย >8033404 A 3(2-3-4) อ.สณัฐติาพร, G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0E.6�) )A>��การผดุงครรภไ์ทย )8033602 A 2(1-3-2) อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��วจิยัทางการแพทยแ์ผนไทย8033802 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.สณัฐติาพร, ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.ธนฏันณั, อ.พรทพิย์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.ประกายรตัน,์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.พรทพิย,์ อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ประกายรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ธนฏันณั, อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584973012
นางสาวรตันวรรณ สมคดิ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรตันวรรณ สมคดิ
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวรตันวรรณ สมคดิ )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พรทพิย ์พาโน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

20
 2

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584973013
นางสาวแวอสัมีดา บอืราเฮง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973013

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวแวอสัมีดา บอืราเฮง
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0�.6�) )A>��การสรา้งเสริมสุขภาพวถิไีทย8031102 A 2(2-0-4) อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )A>��การแพทยท์างเลอืกและธรรมชาตบิาํบดั8033112 A 3(2-2-5) อ.สณัฐติาพร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) )A>��จติวทิยาและการดูแลสุขภาพจติ8033113 A 3(2-2-5) อ.ลออ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>��ธุรกจิสปาและการประยุกตใ์ชใ้นงานแพท8033201 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0>.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0�.6�-00.6�)เภสชักรรมไทย >8033304 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-06.6�) )A>��เวชกรรมไทย >8033404 A 3(2-3-4) อ.สณัฐติาพร, G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0E.6�) )A>��การผดุงครรภไ์ทย )8033602 A 2(1-3-2) อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��วจิยัทางการแพทยแ์ผนไทย8033802 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.สณัฐติาพร, ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.ธนฏันณั, อ.พรทพิย์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.ประกายรตัน,์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.พรทพิย,์ อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ประกายรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ธนฏันณั, อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584973013
นางสาวแวอสัมีดา บอืราเฮง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973013

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวแวอสัมีดา บอืราเฮง
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวแวอสัมดีา บอืราเฮง )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พรทพิย ์พาโน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

20
 2

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584973014
นางสาวศิริลกัษณ์ ม ั  นคง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรลิกัษณ์ มั  นคง
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0�.6�) )A>��การสรา้งเสริมสุขภาพวถิไีทย8031102 A 2(2-0-4) อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )A>��การแพทยท์างเลอืกและธรรมชาตบิาํบดั8033112 A 3(2-2-5) อ.สณัฐติาพร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) )A>��จติวทิยาและการดูแลสุขภาพจติ8033113 A 3(2-2-5) อ.ลออ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>��ธุรกจิสปาและการประยุกตใ์ชใ้นงานแพท8033201 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0>.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0�.6�-00.6�)เภสชักรรมไทย >8033304 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-06.6�) )A>��เวชกรรมไทย >8033404 A 3(2-3-4) อ.สณัฐติาพร, G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0E.6�) )A>��การผดุงครรภไ์ทย )8033602 A 2(1-3-2) อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��วจิยัทางการแพทยแ์ผนไทย8033802 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.สณัฐติาพร, ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.ธนฏันณั, อ.พรทพิย์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.ประกายรตัน,์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.พรทพิย,์ อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ประกายรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ธนฏันณั, อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584973014
นางสาวศิริลกัษณ์ ม ั  นคง

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรลิกัษณ์ มั  นคง
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวศิริลกัษณ์ ม ั Jนคง )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พรทพิย ์พาโน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

20
 2

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584973015
นางสาวสทุธิดา ตดิงาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุทธดิา ตดิงาม
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0�.6�) )A>��การสรา้งเสริมสุขภาพวถิไีทย8031102 A 2(2-0-4) อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )A>��การแพทยท์างเลอืกและธรรมชาตบิาํบดั8033112 A 3(2-2-5) อ.สณัฐติาพร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) )A>��จติวทิยาและการดูแลสุขภาพจติ8033113 A 3(2-2-5) อ.ลออ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>��ธุรกจิสปาและการประยุกตใ์ชใ้นงานแพท8033201 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0>.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0�.6�-00.6�)เภสชักรรมไทย >8033304 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-06.6�) )A>��เวชกรรมไทย >8033404 A 3(2-3-4) อ.สณัฐติาพร, G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0E.6�) )A>��การผดุงครรภไ์ทย )8033602 A 2(1-3-2) อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��วจิยัทางการแพทยแ์ผนไทย8033802 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.สณัฐติาพร, ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.ธนฏันณั, อ.พรทพิย์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.ประกายรตัน,์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.พรทพิย,์ อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ประกายรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ธนฏันณั, อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584973015
นางสาวสทุธิดา ตดิงาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุทธดิา ตดิงาม
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุทธิดา ตดิงาม )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พรทพิย ์พาโน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

20
 2

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584973016
นางสาวสนิุษา บญุมา  (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973016

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสุนิษา บญุมา  (ทนุ)
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0�.6�) )A>��การสรา้งเสริมสุขภาพวถิไีทย8031102 A 2(2-0-4) อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )A>��การแพทยท์างเลอืกและธรรมชาตบิาํบดั8033112 A 3(2-2-5) อ.สณัฐติาพร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) )A>��จติวทิยาและการดูแลสุขภาพจติ8033113 A 3(2-2-5) อ.ลออ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>��ธุรกจิสปาและการประยุกตใ์ชใ้นงานแพท8033201 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0>.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0�.6�-00.6�)เภสชักรรมไทย >8033304 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-06.6�) )A>��เวชกรรมไทย >8033404 A 3(2-3-4) อ.สณัฐติาพร, G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0E.6�) )A>��การผดุงครรภไ์ทย )8033602 A 2(1-3-2) อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��วจิยัทางการแพทยแ์ผนไทย8033802 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.สณัฐติาพร, ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.ธนฏันณั, อ.พรทพิย์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.ประกายรตัน,์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.พรทพิย,์ อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ประกายรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ธนฏันณั, อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756
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** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973016

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560
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5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ
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สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุนิษา บญุมา  (ทนุ) )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
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บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พรทพิย ์พาโน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

20
 2

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ
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กลุม่ นก/ชม
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นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0�.6�) )A>��การสรา้งเสริมสุขภาพวถิไีทย8031102 A 2(2-0-4) อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )A>��การแพทยท์างเลอืกและธรรมชาตบิาํบดั8033112 A 3(2-2-5) อ.สณัฐติาพร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) )A>��จติวทิยาและการดูแลสุขภาพจติ8033113 A 3(2-2-5) อ.ลออ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>��ธุรกจิสปาและการประยุกตใ์ชใ้นงานแพท8033201 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0>.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0�.6�-00.6�)เภสชักรรมไทย >8033304 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-06.6�) )A>��เวชกรรมไทย >8033404 A 3(2-3-4) อ.สณัฐติาพร, G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0E.6�) )A>��การผดุงครรภไ์ทย )8033602 A 2(1-3-2) อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��วจิยัทางการแพทยแ์ผนไทย8033802 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.สณัฐติาพร, ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.ธนฏันณั, อ.พรทพิย์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
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พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ธนฏันณั, อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
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รหสันกัศึกษา นางสาวสุพตัตรา อตัถาชน  (ทนุ)
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สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา
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�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ
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      0
      0
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บาท
บาท
บาท
บาท
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      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวสุพตัตรา อตัถาชน  (ทนุ) )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พรทพิย ์พาโน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

20
 2

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584973019
นางสาวอสัมะ๊ ยเีตะ๊    (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973019

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอสัมะ๊ ยเีตะ๊    (ทนุ)
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0�.6�) )A>��การสรา้งเสริมสุขภาพวถิไีทย8031102 A 2(2-0-4) อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )A>��การแพทยท์างเลอืกและธรรมชาตบิาํบดั8033112 A 3(2-2-5) อ.สณัฐติาพร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) )A>��จติวทิยาและการดูแลสุขภาพจติ8033113 A 3(2-2-5) อ.ลออ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>��ธุรกจิสปาและการประยุกตใ์ชใ้นงานแพท8033201 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0>.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0�.6�-00.6�)เภสชักรรมไทย >8033304 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-06.6�) )A>��เวชกรรมไทย >8033404 A 3(2-3-4) อ.สณัฐติาพร, G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0E.6�) )A>��การผดุงครรภไ์ทย )8033602 A 2(1-3-2) อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��วจิยัทางการแพทยแ์ผนไทย8033802 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.สณัฐติาพร, ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.ธนฏันณั, อ.พรทพิย์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.ประกายรตัน,์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.พรทพิย,์ อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ประกายรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ธนฏันณั, อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584973019
นางสาวอสัมะ๊ ยเีตะ๊    (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973019

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอสัมะ๊ ยเีตะ๊    (ทนุ)
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอสัมะ๊ ยเีตะ๊    (ทนุ) )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พรทพิย ์พาโน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

20
 2

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584973021
นางสาวอารยา มหาดไทย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973021

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอารยา มหาดไทย
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0�.6�) )A>��การสรา้งเสริมสุขภาพวถิไีทย8031102 A 2(2-0-4) อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )A>��การแพทยท์างเลอืกและธรรมชาตบิาํบดั8033112 A 3(2-2-5) อ.สณัฐติาพร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) )A>��จติวทิยาและการดูแลสุขภาพจติ8033113 A 3(2-2-5) อ.ลออ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>��ธุรกจิสปาและการประยุกตใ์ชใ้นงานแพท8033201 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0>.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0�.6�-00.6�)เภสชักรรมไทย >8033304 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-06.6�) )A>��เวชกรรมไทย >8033404 A 3(2-3-4) อ.สณัฐติาพร, G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0E.6�) )A>��การผดุงครรภไ์ทย )8033602 A 2(1-3-2) อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��วจิยัทางการแพทยแ์ผนไทย8033802 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.สณัฐติาพร, ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.ธนฏันณั, อ.พรทพิย์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.ประกายรตัน,์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.พรทพิย,์ อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ประกายรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ธนฏันณั, อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584973021
นางสาวอารยา มหาดไทย

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973021

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอารยา มหาดไทย
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอารยา มหาดไทย )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พรทพิย ์พาโน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

20
 2

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584973022
นางสาวอไุลพร ภผูานี  (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973022

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอไุลพร ภผูานี  (ทนุ)
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0�.6�) )A>��การสรา้งเสริมสุขภาพวถิไีทย8031102 A 2(2-0-4) อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )A>��การแพทยท์างเลอืกและธรรมชาตบิาํบดั8033112 A 3(2-2-5) อ.สณัฐติาพร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) )A>��จติวทิยาและการดูแลสุขภาพจติ8033113 A 3(2-2-5) อ.ลออ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>��ธุรกจิสปาและการประยุกตใ์ชใ้นงานแพท8033201 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0>.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0�.6�-00.6�)เภสชักรรมไทย >8033304 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-06.6�) )A>��เวชกรรมไทย >8033404 A 3(2-3-4) อ.สณัฐติาพร, G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0E.6�) )A>��การผดุงครรภไ์ทย )8033602 A 2(1-3-2) อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��วจิยัทางการแพทยแ์ผนไทย8033802 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.สณัฐติาพร, ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.ธนฏันณั, อ.พรทพิย์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.ประกายรตัน,์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.พรทพิย,์ อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ประกายรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ธนฏันณั, อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584973022
นางสาวอไุลพร ภผูานี  (ทนุ)

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973022

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอไุลพร ภผูานี  (ทนุ)
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวอไุลพร ภูผานี  (ทนุ) )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พรทพิย ์พาโน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

20
 2

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584973023
นายยอดรกั ธรรมรตัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973023

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายยอดรกั ธรรมรตัน์
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0�.6�) )A>��การสรา้งเสริมสุขภาพวถิไีทย8031102 A 2(2-0-4) อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )A>��การแพทยท์างเลอืกและธรรมชาตบิาํบดั8033112 A 3(2-2-5) อ.สณัฐติาพร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) )A>��จติวทิยาและการดูแลสุขภาพจติ8033113 A 3(2-2-5) อ.ลออ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>��ธุรกจิสปาและการประยุกตใ์ชใ้นงานแพท8033201 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0>.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0�.6�-00.6�)เภสชักรรมไทย >8033304 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-06.6�) )A>��เวชกรรมไทย >8033404 A 3(2-3-4) อ.สณัฐติาพร, G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0E.6�) )A>��การผดุงครรภไ์ทย )8033602 A 2(1-3-2) อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��วจิยัทางการแพทยแ์ผนไทย8033802 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.สณัฐติาพร, ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.ธนฏันณั, อ.พรทพิย์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.ประกายรตัน,์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.พรทพิย,์ อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ประกายรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ธนฏันณั, อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584973023
นายยอดรกั ธรรมรตัน์

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973023

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายยอดรกั ธรรมรตัน์
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายยอดรกั ธรรมรตัน ์)

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พรทพิย ์พาโน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

20
 2

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584973024
นายรุจสิรรค ์ทองคาํ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973024

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายรุจสิรรค ์ทองคาํ
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0�.6�) )A>��การสรา้งเสริมสุขภาพวถิไีทย8031102 A 2(2-0-4) อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )A>��การแพทยท์างเลอืกและธรรมชาตบิาํบดั8033112 A 3(2-2-5) อ.สณัฐติาพร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) )A>��จติวทิยาและการดูแลสุขภาพจติ8033113 A 3(2-2-5) อ.ลออ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>��ธุรกจิสปาและการประยุกตใ์ชใ้นงานแพท8033201 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0>.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0�.6�-00.6�)เภสชักรรมไทย >8033304 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-06.6�) )A>��เวชกรรมไทย >8033404 A 3(2-3-4) อ.สณัฐติาพร, G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0E.6�) )A>��การผดุงครรภไ์ทย )8033602 A 2(1-3-2) อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��วจิยัทางการแพทยแ์ผนไทย8033802 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.สณัฐติาพร, ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.ธนฏันณั, อ.พรทพิย์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.ประกายรตัน,์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.พรทพิย,์ อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ประกายรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ธนฏันณั, อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584973024
นายรุจสิรรค ์ทองคาํ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973024

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายรุจสิรรค ์ทองคาํ
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายรุจสิรรค ์ทองคาํ )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พรทพิย ์พาโน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

20
 2

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584973025
นายสรุศกัดิV ปญัญาหาญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973025

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุรศกัดิV ปญัญาหาญ
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0�.6�) )A>��การสรา้งเสริมสุขภาพวถิไีทย8031102 A 2(2-0-4) อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )A>��การแพทยท์างเลอืกและธรรมชาตบิาํบดั8033112 A 3(2-2-5) อ.สณัฐติาพร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) )A>��จติวทิยาและการดูแลสุขภาพจติ8033113 A 3(2-2-5) อ.ลออ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>��ธุรกจิสปาและการประยุกตใ์ชใ้นงานแพท8033201 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0>.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0�.6�-00.6�)เภสชักรรมไทย >8033304 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-06.6�) )A>��เวชกรรมไทย >8033404 A 3(2-3-4) อ.สณัฐติาพร, G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0E.6�) )A>��การผดุงครรภไ์ทย )8033602 A 2(1-3-2) อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��วจิยัทางการแพทยแ์ผนไทย8033802 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.สณัฐติาพร, ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.ธนฏันณั, อ.พรทพิย์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.ประกายรตัน,์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.พรทพิย,์ อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ประกายรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ธนฏันณั, อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584973025
นายสรุศกัดิV ปญัญาหาญ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973025

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นายสุรศกัดิV ปญัญาหาญ
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นายสุรศกัดิv ปญัญาหาญ )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พรทพิย ์พาโน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

20
 2

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584973026
นางสาวนลนิา เหมือนมี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973026

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนลนิา เหมือนมี
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0�.6�) )A>��การสรา้งเสริมสุขภาพวถิไีทย8031102 A 2(2-0-4) อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )A>��การแพทยท์างเลอืกและธรรมชาตบิาํบดั8033112 A 3(2-2-5) อ.สณัฐติาพร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) )A>��จติวทิยาและการดูแลสุขภาพจติ8033113 A 3(2-2-5) อ.ลออ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>��ธุรกจิสปาและการประยุกตใ์ชใ้นงานแพท8033201 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0>.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0�.6�-00.6�)เภสชักรรมไทย >8033304 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-06.6�) )A>��เวชกรรมไทย >8033404 A 3(2-3-4) อ.สณัฐติาพร, G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0E.6�) )A>��การผดุงครรภไ์ทย )8033602 A 2(1-3-2) อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��วจิยัทางการแพทยแ์ผนไทย8033802 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.สณัฐติาพร, ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.ธนฏันณั, อ.พรทพิย์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.ประกายรตัน,์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.พรทพิย,์ อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ประกายรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ธนฏันณั, อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584973026
นางสาวนลนิา เหมือนมี

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973026

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนลนิา เหมือนมี
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวนลนิา เหมอืนม ี)

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พรทพิย ์พาโน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

20
 2

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584973027
นางสาวทตัตยิา ศรีพูล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973027

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทตัตยิา ศรพีูล
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0�.6�) )A>��การสรา้งเสริมสุขภาพวถิไีทย8031102 A 2(2-0-4) อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )A>��การแพทยท์างเลอืกและธรรมชาตบิาํบดั8033112 A 3(2-2-5) อ.สณัฐติาพร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) )A>��จติวทิยาและการดูแลสุขภาพจติ8033113 A 3(2-2-5) อ.ลออ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>��ธุรกจิสปาและการประยุกตใ์ชใ้นงานแพท8033201 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0>.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0�.6�-00.6�)เภสชักรรมไทย >8033304 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-06.6�) )A>��เวชกรรมไทย >8033404 A 3(2-3-4) อ.สณัฐติาพร, G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0E.6�) )A>��การผดุงครรภไ์ทย )8033602 A 2(1-3-2) อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��วจิยัทางการแพทยแ์ผนไทย8033802 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.สณัฐติาพร, ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.ธนฏันณั, อ.พรทพิย์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.ประกายรตัน,์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.พรทพิย,์ อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ประกายรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ธนฏันณั, อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584973027
นางสาวทตัตยิา ศรีพูล

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973027

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทตัตยิา ศรพีูล
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวทตัตยิา ศรีพูล )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พรทพิย ์พาโน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

20
 2

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584973031
นางสาวทพิวรรณ จนัทรส์ขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973031

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทพิวรรณ จนัทรส์ุข
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

พ. (�E.6�-0�.6�) )A>��การสรา้งเสริมสุขภาพวถิไีทย8031102 A 2(2-0-4) อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (�E.6�-0).6�) )A>��การแพทยท์างเลอืกและธรรมชาตบิาํบดั8033112 A 3(2-2-5) อ.สณัฐติาพร 0� พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
ศ. (06.6�-0C.6�) )A>��จติวทิยาและการดูแลสุขภาพจติ8033113 A 3(2-2-5) อ.ลออ E พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (�E.6�-0).6�) )A>��ธุรกจิสปาและการประยุกตใ์ชใ้นงานแพท8033201 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv 6 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
พฤ. (0>.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0�.6�-00.6�)เภสชักรรมไทย >8033304 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั G พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
อ. (�E.6�-06.6�) )A>��เวชกรรมไทย >8033404 A 3(2-3-4) อ.สณัฐติาพร, G พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
อ. (0>.6�-0E.6�) )A>��การผดุงครรภไ์ทย )8033602 A 2(1-3-2) อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ 00 พ.ค. A0. (�E.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��วจิยัทางการแพทยแ์ผนไทย8033802 A 3(2-2-5) อ.กติศิกัดิv, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.สณัฐติาพร, ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��อ.ธนฏันณั, อ.พรทพิย์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
จ. (0A.6�-0E.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา, อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.ประกายรตัน,์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พ. (0).6�-06.6�) )A>��, พ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.พรทพิย,์ อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ประกายรตัน์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.ธนฏันณั, อ.สณัฐติาพร ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��, พฤ. (0).6�-06.6�)อ.พรทพิย,์ อ. ดร.เพชรีย ์ ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)
พฤ. (0).6�-06.6�) )A>��อ.วรฏัฐา ) พ.ค. A0. (06.6�-0�.6�)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

584973031
นางสาวทพิวรรณ จนัทรส์ขุ

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้พนับาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา
584973031

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรียนที  2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทพิวรรณ จนัทรส์ุข
โปรแกรมวชิา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี> ปี

5849-73/1
นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวชิา ชื อวชิา คา่นก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรียน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที  3 สาํหรบัมหาวิทยาลยั

0. ค่าบาํรุงการศึกษา

6. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ
). ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

>. ค่าสมาชกิสระว่ายนํ @า

A. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

�. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0
      0
      0
      0
      0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

      0C. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท
      0E. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท
      0G. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชืJอ นกัศึกษา

( นางสาวทพิวรรณ จนัทรสุ์ข )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบียน ***

0�. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย
00. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท
บาท

รวม       0 บาท

ลงชืJอ อาจารยท์ีJปรึกษา

( อ.พรทพิย ์พาโน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชืJอ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารนี9 แทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

20
 2

*
*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชืJอ เจา้หนา้ทีJธนาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีJใบเสร็จ

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      00). ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัอกีคร ั9ง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031103
นางสาวกาญจนสดุา นวมงาม

เพืJอเพิJมความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี@ ไปชาํระเงนิไดท้ีJ ธนาคารทีJระบุ ทุกสาขาท ั Jวประเทศ
** เฉพาะเงนิสดเท่านั@น ** ค่าธรรมเนียมบริการ 0� บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท( หนึ งหมื นหา้รอ้ยบาทถว้น )
โทรศพัทท์ี ตดิตอ่ได ้
REF.2/ภาคเรียนที 
REF.1/รหสันกัศึกษา
NAME/ชื อนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรียนที กาํหนดชําระเงนิที ธนาคารภายในวนัที 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที  M สาํหรบัธนาคารใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

25/12/2560วนัที 

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560




